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  PODMIENKY PRE OZ WANTED tš  

LUČENEC 
(Príloha č. 1 k Prihláške) 

Platné pre šk. r. 2022/2023 

 

1. INFORMÁCIE K PLATBE 

IBAN: 

 
SLSP a. s.: SK84 0900 0000 0051 3049 8532 

Dátum úhrady: 

 

 mesačná úhrada: vždy k 1. dňu v mesiaci (príklad: za mesiac 

november je potrebné zaplatiť 1. novembra; v prípade, že je 

1.deň sviatok/víkend tak nasledujúci pracovný deň) 

 v dvoch platbách: 6.9.2022 a 1.2.2023 

 jednorazovo: najneskôr v deň prvého tréningu 

Variabilný symbol: 
(novým záujemcom pridelí 

OZ WANTED tš) 

  

Špecifický symbol: 

Trvalý príkaz: 

mesiac a rok za ktorý uhrádzate (MM/RRRR) 

102223 

Poznámka pre príjemcu: Priezvisko a krstné meno tanečníka, Lučenec 

 

2. TANEČNÉ TRÉNINGY 
NÁZOV 

WANTED FAM 

SKUPINY 

VEK VÝKONNOSŤ KATEGÓRIA 
DEŇ 

TRÉNINGU 

ČAS 

TRÉNINGU 
MIESTO* 

LC BRONZE 6-12r. 
KIDS B 

HOBBY 
utorok 

15.30-16.50h 
malá 

telocvičňa začiatočníci štvrtok 

LC PLATINUM 6-12r. 
KIDS A 

HOBBY 
utorok 

17.00-18.20h 
malá 

telocvičňa mierne pokročilí štvrtok 

LC SILVER 13-16r. 
TEENS B 

HOBBY 
utorok 

18.30-19.50h 
malá 

telocvičňa začiatočníci štvrtok 

LC MASTER 13-16r. 
TEENS A 

HOBBY 
utorok 18.30-19.50h veľká 

telocvičňa mierne pokročilí štvrtok 19.30-20.50h 

LC PLATINUM 6-12r. 
DVK 

REPRE 
utorok 

17.00-18.20h 
malá 

telocvičňa pokročilí štvrtok 

LC DIAMOND 13-16r. 
JVK 

REPRE 
utorok 17.00-18.20h veľká 

telocvičňa pokročilí štvrtok 18.00-19.20h 

LC MASTER 
17r. 

a viac 

HVK 
REPRE 

utorok 18.30-19.50h veľká 

telocvičňa pokročilí štvrtok 18.00-19.20h 

LC 
OPEN 

FREESTYLE 

JAM   

REPRE (sóla, 
duá) povinné, 

REPRE 

(ostatní) 
doporučené 

nedeľa 

(v párny 

týždeň) 

17.30-18.50h 
malá 

telocvičňa 

*Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec 

 

3. CENNÍK 

Zápisný príspevok (platí pre nových záujemcov a pri každom opätovnom prihlásení sa v danom školskom roku, 

neplatí pre starých členov (aktívnych k 6/2022) OZ WANTED tš prihlásených v 9/2022) ...................... 15,- EUR 

Cena dvoch skúšobných lekcií (2x80min) .................................................................... 12,- EUR 

Cena paušálneho mesačného príspevku (aj v prípade on-line formy tréningov) ...................... 38,- EUR 

 

Paušálny mesačný príspevok je možné uhradiť aj: 

a) naraz v dvoch platbách: 

 na obdobie 09/2022 – 01/2023 v sume 190,- EUR – dátum zrealizovania úhrady do 

6.9.2022 

 na obdobie 02/2023 – 06/2023 v sume 190,- EUR – dátum zrealizovania úhrady dňa 

1.2.2023 

b) jednorazovo: 

 na obdobie 09/2022 – 06/2023 v sume 380,- EUR – dátum zrealizovania úhrady 

najneskôr v deň prvého tréningu 

 

ZĽAVY 

 ZĽAVA 1,- EUR z paušálnych mesačných príspevkov (platnosť 09/2022-06/2023) pri 

odovzdaní VZDELÁVACIEHO POUKAZU (pri odovzdaní do 28.9.2022).  
Zvyšná časť hodnoty vzdelávacieho poukazu slúži na skvalitnenie tréningového procesu. 

 

VÝHODY TANEČNÍKOV OZ WANTED tš po uhradení paušálneho mesačného príspevku: 

 možnosť navštevovať 2x 80min lekciu/týždenne v priebehu mesiaca 

 zľava 10% na nákup oblečenia WANTED 

 zľava 5% na Intenzívny víkend WANTED 

 zľava 5% na Jarné tanečné sústredenie WANTED  

 zľava 5% na Letný tanečný tábor WANTED 

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 Platba sa uhrádza vždy vopred na nadchádzajúce obdobie bankovým prevodom na číslo 

účtu OZ WANTED tš. 

 Úhradu treba vykonať vždy k 1. dňu v mesiaci (príklad: za mesiac november je potrebné 

zaplatiť 1. novembra), v prípade, že úhradu nestihnete vykonať k 1. dňu v mesiaci, dieťa 

bude mať prístup na tréning len s potvrdením o úhrade. 

 Platbu je možné identifikovať len s variabilným symbolom, ktorý Vám bol pridelený 

a máte ho uvedený v Prílohe č. 1 Podmienky. 

 Do poznámky pre príjemcu uvádzajte priezvisko a meno tanečníka, mesto. 

 Ako špecifický symbol zadávajte mesiac a rok za ktorý uhrádzate (MM/RRRR). 

 Špecifický symbol pre trvalý príkaz označte číslom 102223. 

 Zriadený trvalý príkaz je potrebné nastaviť k 1.dňu v mesiaci (v prípade, že je 1.deň 

sviatok/víkend tak na nasledujúci pracovný deň), (na konci školského roka si ho zrušte, 

nakoľko tanečné lekcie cez letné obdobie neprebiehajú). 

 Cena mesačného príspevku je paušálna (platíte vždy rovnakú sumu počas celého 

školského roka /aj počas sviatkov, prázdnin, absencií, choroby, on-line formy výučby/).  
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V prípade neprítomnosti tanečníka na niektorej z lekcií sa alikvotná časť zo 

zaplateného paušálneho mesačného príspevku nevracia. 

 Storno prihlášky je potrebné oznámiť písomne na tswanted.office@gmail.com. 

Nespotrebovaná alikvotná časť uhradenej sumy za tréningy sa nevracia a slúži ako storno 

poplatok. 

 

5. PRAVIDLÁ ÚČASTI V OZ WANTED tš 

 Príchod na lekciu 10min pred jej začiatkom (nie skôr). 

 Časový rozsah tréningu je 80min. 

 V prípade zdravotných problémov je tanečník povinný upozorniť lektora pred začiatkom 

lekcie. 

 Tanečník si má na tréning nosiť vhodné čisté oblečenie a čistú obuv na prezutie, ktorá 

nezanecháva čierne šmuhy. 

 Pitný režim (najlepšie čistá voda vo fľaši) si zabezpečuje tanečník sám. 

 Každý tanečník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných tanečníkov, rešpektuje ich 

osobnosť a potreby, chráni svoj i zverený majetok, rešpektuje a riadi sa pokynmi lektora. 

 Nevyrušuje ostatných tanečníkov na lekcii, mobilný telefón má mať v tichom režime. 

 Rodičia a iné osoby majú zakázaný vstup do tanečnej sály počas lekcie. 

 Za odcudzenie osobných vecí OZ WANTED tš  nezodpovedá.  

 Alkohol, cigarety a omamné látky sú v OZ WANTED tš prísne zakázané! 

 OZ WANTED tš si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu a časov tréningov. Rovnako tak 

môže v priebehu roka presunúť tanečníka do inej výkonnostnej skupiny. 

 Tanečník OZ WANTED tš má prísny zákaz navštevovať iné krúžky s rovnakým žánrovým 

zameraním tanečného štýlu. 

 Tanečník nesmie prezentovať choreografie OZ WANTED tš na vystúpeniach bez súhlasu 

hlavného trénera (Štefana Chleba). 

 Tanečníci nie sú poistení proti úrazom počas tréningovej činnosti. Zákonný zástupca súhlasí 

s činnosťou v OZ WANTED tš bez nároku na odškodnenie pri prípadnom vzniknutom 

úraze svojho dieťaťa.  
 

*určené len pre súťažnú zložku WANTED REPRE 

 

 

 
NAJAKTUÁLNEJŠIE INFORMÁCIE  

 Najaktuálnejšie informácie sa dozviete vždy na Facebooku, požiadajte o pridanie do 

uzavretej skupiny: „Tanečná škola Wanted“.  

 Každá WANTED FAM skupina má vytvorenú komunikáciu prostredníctvom aplikácie 

Messenger (využíva sa aj pre nahlásenie absencie tanečníka na tréningu) 

 Informačný systém Paysy, v ktorom si po prihlásení môžete kontrolovať platby, dochádzku 

tanečníka. 
 
  

6. PLÁN AKCIÍ OZ WANTED tš V ŠK. R. 2022/2023 

09/2022 – 06/2023 Tanečné tréningy podľa rozpisu 

10-12/2022 *Súťaže – sezóna 2022 

3.-5.2.2023 Intenzívny víkend – IV 2023 

25.2.-5.3.2023 *Jarné tanečné sústredenie – JTS 2023 

03-06/2023 *Súťaže – sezóna 2023 

26.6.2023 Záverečná show Lučenec 

29.6.2023 Záverečná show Zvolen 

10.-14.7.2023 I. turnus - Denný Letný Tanečný Tábor Lučenec 

17.-21.7.2023 II. turnus - Denný Letný Tanečný Tábor Zvolen 

6.-11.8.2023 III. turnus - Pobytový Letný Tanečný Tábor 
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TANEČNÉ TRÉNINGY 

Jedna až dve tanečné lekcie týždenne prebiehajú v rozsahu 80min. Osnova tréningu pozostáva zo 

všeobecnej fyzickej prípravy tanečníka (vytrvalosť, sila, rýchlosť), technickej prípravy (tanečnosť, 

muzikalita, výučba tanečných krokov), teoretická časť (história), rozvoj improvizácie (freestyle), 

kompenzačné cvičenia (strečing). Podľa vekových a výkonnostných daností skupiny sa deti rozvíjajú 

v štýloch street dance (hip hop, house dance, funk style, choreo, dancehall, waacking, vogue).    

 

INTENZÍVNY VÍKEND 

Tri dni aktívneho tancovania plné workshopov a prizvaných najlepších externých lektorov zo 

Slovenska a Čiech. Je to začiatok prípravy na súťažnú sezónu, ktorá je zameraná hlavne na 

výkonnostnú zložku „WANTED REPRE“, nakoľko sa tu tanečníci učia variácie, ktoré budú použité 

v súťažných choreografiách. Účasť na intenzívnom víkende je povinná pre každého tanečníka, ktorý 

chce byť zaradený do súťažného tímu. Náklady spojené so sústredením (doprava, ubytovanie, strava, 

tréningy) sú extra spoplatnené. 

 

JARNÉ TANEČNÉ SÚSTREDENIE 

Niekoľkodňové sústredenie cez jarné prázdniny nadväzuje na intenzívny víkend. Tvorba celej 

choreografie na konkrétny hudobný podklad. Účasť na sústredení je povinná pre každého tanečníka, 

ktorý chce byť zaradený v súťažnej choreografii. Sústredenie je určené len pre súťažnú zložku 

WANTED REPRE. Náklady spojené so sústredením (doprava, ubytovanie, strava, tréningy) sú extra 

spoplatnené. 

 

SÚŤAŽE (SÚŤAŽNÁ ZLOŽKA WANTED REPRE) 

Tanečníci z pokročilých skupín sú na odporučenie hlavného trénera vybraní do súťažného tímu (sólo, 

duo, skupina, formácia). Tanečníci súťažia a reprezentujú na neregistrovaných súťažiach (regionálna, 

krajská, celoslovenská súťaž, battle) a v registrovanej organizácii Slovenského zväzu tanečných 

športov (SZTŠ) sekcia disciplín IDO. Každý tanečník IDO súťaže musí absolvovať vyšetrenie 

u telovýchovného športového lekára, až následne potom sa môže stať členom IDO. Všetky náklady 

(členské, licenčné, štartovné, doprava, kostým, strava, ubytovanie, doplnkové tréningy) spojené 

s WANTED REPRE zložkou sú extra spoplatnené. 

 

VYSTÚPENIA 

Počas školského roka prezentujeme našu tanečnú školu aj na verejnosti. Je to skvelá príležitosť pri 

ktorej sa tanečníci učia zvládať stres, trému a zlepšujú sa v javiskovom efekte, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tanca. Vystúpení sa zúčastňujú len pokročilé výkonnostné skupiny na 

odporučenie hlavného trénera.  

 

ZÁVEREČNÁ SHOW OZ WANTED TANEČNEJ ŠKOLY  

Pre rodičov, známych a verejnosť organizujeme záverečnú show, ktorej sa zúčastnia všetci tanečníci 

všetkých výkonnostných skupín OZ WANTED tš zo Zvolena a Lučenca spolu, takže deti si užijú 

atmosféru javiskového zážitku dvakrát. Jedenkrát ako domáci, druhýkrát ako hostia v druhom meste. 

Cestuje sa spoločným autobusom. Večernému programu predchádza celodenná generálna skúška 

(príchody, odchody, nástupy na pódium, priestorové skúšky, nácvik záveru). Náklady spojené so 

Záverečnou show (doprava, kostým, strava, vstupné) sú extra spoplatnené. 

 

 

 

 

LETNÝ TANEČNÝ TÁBOR WANTED 

Tanečný tábor, ktorý sa koná už od roku 2008. Zúčastniť sa ho môžu začiatočníci – pokročilí od 8 – 

18 rokov, aj deti ktoré nie sú tanečníkmi OZ WANTED tš. Týždeň plný tanca, workshopov 

s vynikajúcimi externými lektormi v rôznych tanečných štýloch street dance, kondičné tréningy, 

zaujímavé výlety, zábavné animačné programy, battles, párty, hry a ďalšie prekvapenia v priateľskej 

rodinnej atmosfére. Množstvo zážitkov a skúseností v krásnej prírode. LTT je extra spoplatnený. Prvý 

a druhý turnus v dennej forme, tretí turnus v pobytovej forme. 

 


