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VNÚTROKLUBOVÝ PORIADOK
PLATNÝ PRE SEZÓNU 2019/2020
ČL. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Každý člen občianskeho združenia Outbreak, sídlom: Gudernova 292/3, 040 11 Košice, IČO: 42112150 (ďalej len “združenie
Outbreak”) sa zaväzuje dodržiavať Stanovy združenia Outbreak, tento Vnútroklubový poriadok a ostatné pravidlá združenia
Outbreak.

2.

Oficiálne zapísaný člen združenia Outbreak (ďalej len “člen”) je povinný zúčastňovať sa na vyučovacom procese pravidelne a
v určenom čase a mieste. Výnimky sa vzťahujú na prípadné rodinné a zdravotné problémy.

3.

Člen je počas tréningových procesov oblečený športovo, s pevnou a vhodnou obuvou.

4.

Člen neopustí tréningový priestor bez vedomia lektora.

5.

Všetci sú povinný dodržiavať poriadok v priestoroch združenia Outbreak, dbať na ochranu majetku, priestorov vlastnených
alebo užívaných združením Outbreak, dodržiavať podmienky bezpečnosti, zásady slušného správania a svojim jednaním vždy
pozitívne reprezentovať meno združenia Outbreak.

6.

Každý člen chráni svoje zdravie a zdravie ostatných členov a všetkých účastníkov združenia Outbreak”. Po celú dobu trvania
členstva v združení Outbreak je každý člen združenia Outbreak povinný byť úrazovo poistený a to tak, aby toto poistenie
obsahovalo spoločne:

• Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu;
• Poistenie trvalých následkov úrazu;
• Poistenie bolestného následkom úrazu;
• Poistenie pobytu v nemocnici (hospitalizácie) následkom úrazu.
Poistenie podľa predchádzajúcej vety musí byť uzatvorené tak, aby pokrývalo následky akýchkoľvek úrazov vo vzťahu k
tanečnej činnosti člena vykonávanej v súvislosti s členstvom v združení Outbreak a/alebo akejkoľvek inej pohybovej činnosti
člena v súvislosti s členstvom v združení Outbreak.

7.

Za cenné veci odcudzené počas akcií, zájazdov, sústredení a podujatí organizovaných združením ‘Outbreak,
Outbreak nezodpovedá.

združenie

8.

Opustiť vyučovaciu hodinu skôr, ako pred oficiálnym koncom vyučovacej hodiny, môže člen len v prípade písomného prevzatia
osobnej zodpovednosti za tohto člena riadne podpísaného a doručeného tanečnej škole Outbreak osobne zákonným
zástupcom tohto člena.

9.

V prípade preukázateľného porušenia pravidiel môže byť člen z hodiny bez možnej náhrady vylúčený (v prípade členov
mladších ako 15 rokov bude ihneď upozornený zákonný zástupca). V opakovaných či závažných prípadoch je vedenie po
upozornení trénerom oprávnené vylúčiť člena z tanečného kurzu do konca školského roku bez nároku na vrátenie zápisného
a/alebo iných zaplatených poplatkov a bez akejkoľvek náhrady.

ČL. II
FINANČNÝ PORIADOK ZDRUŽENIA OUTBREAK
1.

Všetky príjmy tanečnej školy Outbreak musia byť použité na napĺňanie cieľov združenia v zmysle stanov združenia.

2.

Finančný poriadok je záväzný pre všetkých členov združenia Outbreak ako aj pre všetky orgány združenia Outbreak.
Finančný poriadok rozširuje a doplňuje základné ustanovenia Stanov združenia Outbreak.

3.

Príjmovú stránku združenia Outbreak tvoria najmä:
a)

príjmy z poplatkov členov združenia Outbreak - členský príspevok, zápisný poplatok,

b)

dary od fyzických osôb, právnických osôb, obcí, VÚC, štátu,

c)

dotácie a granty,

d)

príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia Outbreak,

e)

príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,

f)

výnosy z činnosti združenia Outbreak,
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g)

4.

iné príjmy.

Poplatky členov združenia:
a)

Pre potvrdenie záujmu o prihlásenie sa za registrovaného člena združenia Outbreak zaplatí člen pri odovzdaní prihlášky
zápisný poplatok 20,- €.

b)

Všetci členovia združenia Outbreak sú povinní platiť členský príspevok, ktorý je pre registrovaných členov združenia
Outbreak nemenný.

c)

Úhrada členského príspevku sa môže realizovať za obdobie 5 mesiacov alebo 10 mesiacov a to vo výške stanovenej pre
konkrétne zvolené obdobie a vybranú kategóriu, do ktorej je člen pri zápise zaradený.

d)

Podľa kritéria miesta výučby a predošlého členstva sú členovia rozdelení do troch kategórií: kategória 01, kategória 02,
kategória 03

e)

Úhrada pre kategóriu 01 je stanovená na obdobie 5 mesiacov vo výške 125,- € a na obdobie 10 mesiacov vo výške
225,- €.

f)

Úhrada pre kategóriu 02 je stanovená na obdobie 5 mesiacov vo výške 135,- € a na obdobie 10 mesiacov vo výške
245,- €.

g)

Úhrada pre kategóriu 03 je stanovená vo výške 1x týždenne 10,- € / mesiac. Pri úhrade jednorázovo za 9 mesiacov
úľava 10,-€. V tejto kategórii sa zápisný poplatok pri odovzdaní prihlášky neuhrádza.

h)

Noví členovia, ktorí sa prídu zapísať v priebehu roka, platia príspevky na ich v poradí druhom tréningu osobne, na
recepcii v priestoroch združenia Outbreak, alebo prostredníctvom bankového účtu. Prvá hodina pre nových záujemcov je
zadarmo.

i)

Nečlenovia združenia uhrádzajú jednorázový poplatok združeniu 5€ a to na mieste konania lekcie v hotovosti.

j)

Úľava z poplatku je možná v mimoriadných prípadoch a to konkrétne pri súrodencoch do výšky 20€ a pri odovzdaní
vzdelávacieho poukazu platného pre daný školský rok do 15.9. vo výške 20€.

k)

Na základe žiadosti o vrátenie členského poplatku je možné, na základe dôvodov uvedených v žiadosti, vrátiť alikvótnu
časť členského poplatku. Alikvotná časť je výpočítana z úhrady členského poplatku k dátumu podania žiadosti.

Splatnosť poplatkov členov združenia:
a)

Splatnosť zápisného poplatku je pri podaní žiadosti o členstvo.

b)

Členský príspevok je splatný do 15. dňa v mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý za člena. Bez úhrady
členského príspevku sa člen nemôže zúčastniť tanečných lekcií.

c)

Pri nevyplatení členského príspevku, podľa možností mesačnej úhrady do 15. dňa daného mesiaca, bude vystavená
upomienka členovi/záujemcovi alebo zákonnému zástupcovi s 5 dňovou lehotou na uhradenie chýbajúceho príspevku. V
prípade márneho uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety zaniká príslušnému členovi členstvo v združení Outbreak
posledným dňom tejto lehoty.

d)

Vrátenie členského príspevku je možné len v prípade dlhodobého zdravotného obmedzenia. Člen musí obmedzenie
preukázať lekárskym potvrdením. Alikvotná časť je výpočítana z úhrady členského poplatku k dátumu podania žiadosti.

e)

Pri absencii kratšej ako 4 týždne je členský príspevok nenávratný a člen si môže všetky zameškané lekcie nahradiť
kedykoľvek, podľa aktuálneho rozvrhu lekcií.

f)

Pri predčasnom zániku členstva v združení Outbreak (t. j. v prípade zániku členstva členovi bez vyčerpania všetkých
zaplatených lekcií týmto členom) sa členský príspevok ani jeho žiadna časť nevracia ani nijako nenahrádza.

g)

V mimoriadnych situáciách znemožnujúcich riadny chod činnosti združenia sa činnosťi združenia nahrádzajú kvalitatívne
aj kvantitatívne v rámci možnosti danej situácie. Činnosť zduženia je do ukončenia mimoriadnej situácie akceptovaná ako
riadna činnosť združenia.

h)

Ak obmedzenie činnosti vzniklo z dôvodov vyššej moci a nebolo zapríčinené konaním združenia, členovia nemajú nárok
na vrátenie žiadnej časti členského poplatku.

i)

Každý oficiálne zapísaný člen musí dodržiavať finančný poriadok tanečnej školy ‘‘Outbreak‘‘ a dbať na riadnu a včasnú
úhradu členského príspevku, podľa vybranej možnosti mesačnej úhrady členských príspevkov.
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ČL. III
ORGANIZAČNÝ PORIADOK ZDRUŽENIA OUTBREAK
1.

Poriadok pre členov súťažných zložiek:
a)

Každý člen súťažnej zložky je povinný zúčastniť sa na vlastné náklady všetkých aktivít organizovaných združením
Outbreak, ktoré priamo súvisia s prípravou na súťažnú tanečnú sezónu / napr. sústredenia, workshopy, zájazdy, súťaže
/

b)

Každý člen súťažnej zložky je povinný sa aktívne zúčastňovať tréningov a výučbového procesu v zaradenej súťažnej
zložke‘.

c)

Každý člen súťažnej zložky je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť minimálne raz ročne vopred pripravený kostým,
ktorý je súčasťou súťažnej show choreografie.

d)

Súťaže formácií, dua, sóla a skupiny sa platia podľa rozpisu súťaže individuálne za každú súťaž zvlášť, vždy dopredu
spolu s prihlásením na súťaž.

2.

Výučba sa riadi rozvrhom na daný rok a môže byť obmedzená v prípadoch:
1. Prekážky na strane prenajímateľa priestorov užívaných združením Outbreak.
2. Neovplyvniteľných príčin (havárie, výpadky MHD, choroba, kalamitný stav a pod.).
3. Riadne aj mimoriadne školské prázdniny.
4. Štátne sviatky.
5. Voľné dni vyhlásené štátom.
6. Súťaže, vystúpenia, zájazdy a pod.

ČL. IV
DISCIPLINÁRNY PORIADOK
1.

Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce zo Stanov združenia Outbreak, tohto Vnútroklubového poriadku alebo iné
povinnosti vyplývajúce z členstva v združení Outbreak, a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje
pohovor, môže Predsedníctvo združenia Outbreak podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych
opatrení:
a) verejné pokarhanie na zasadnutí Valného zhromaždenia,
b) písomné napomenutie,
c) peňažná pokuta do výšky 250 €,
d) zákaz súťažnej činnosti na dobu maximálne 1 roka,
e) zákaz činnosti funkcionára súťaží na dobu maximálne 1 roka,

f)
náhrady,

vylúčenie zo združenia Outbreak bez vrátenia zaplatených príspevkov, a/alebo iných platieb a bez akejkoľvek

g) vylúčenie zo združenia Outbreak v zmysle ustanovení Stanov združenia,
h) strata volenej funkcie v orgáne združenia Outbreak.
2.

Uvedené disciplinárne tresty nie je možné kumulovať.

ČL. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Tento Vnútroklubový poriadok ako aj jeho zmeny a doplnky spadajú do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia
združenia Outbreak a je záväzný pre všetkých členov a pre všetky orgány združenia Outbreak.

2.

Tento vnútroklubový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením dňa 9.9.2019 v Košiciach a
účinnosť nadobúda dňa 9.9.2019.

3.

Združenie Outbreak si vyhradzuje právo tento Vnútroklubový poriadok kedykoľvek meniť, o čom budú členovia informovaní
vopred na webovom sídle združenia Outbreak. Všetci členovia sú viazaní aktuálne účinným znením Vnútroklubového poriadku
a na tento účel sú členovia povinní pravidelne sledovať webové sídlo združenia Outbreak za účelom zabezpečenia ich
včasného informovania sa o prípadných zmenách tohto Vnútroklubového poriadku, Stanov združenia Outbreak alebo iných
dokumentov a pravidiel združenia Outbreak.
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