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Provozní řád Aneri -taneční školy, z. s.  

1.9.2019 – 31.8.2020 
 

 
 

I.  Členské příspěvky 
 

a) Řádní členové : 
 

PTV Aneri     1800,- Kč  
PTV ZUŠ    2800,- Kč       
1. ročník     3500,- Kč 
2. ročník     3500,- Kč 
5. ročník     4000,- Kč 
7. ročník     4200,- Kč 
8. ročník     4200,- Kč 
HVK      4200,- Kč 
Senioři     2000,- Kč 
 
Nezařazeni řádní členové: 
2x týdně „balet“     2800,- Kč 
1x týdně balet + 1x týdně disco  3500,- Kč 
 

 Členské příspěvky jsou za období od 1.9.2019 do 31.8.2020.  
Členské příspěvky se platí pololetně ve výši poloviny příslušné částky do 15.10.2019                   
a ve výši poloviny příslušné částky do 28.2.2020, případně lze zaplatit celou částku 
jednorázově a to do 15.10.2019. 
 

b) Členské příspěvky vedoucích členů pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020 činí 2000,- Kč  
(dvatisícekorunčeských). 

 
c) Členské příspěvky lze platit pouze bezhotovostním převodem na účet spolku 

2300022948/2010, přičemž jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena, jehož 
příspěvek se platí a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena – dítěte za 
něhož se příspěvek platí. 
Členské příspěvky vedoucích členů je nutno v plné výši uhradit do 15.10.2020. 

 
d) U nových členů je nutno členský příspěvek v plné výši zaplatit do 30 dnů od zahájení 

docházky do spolku, u stávajících členů pak dle způsobů uvedených v bodech a) a c). 
 
e) Prodlení s úhradou členského příspěvku ve 30ti denní lhůtě stanovené v dodatečné výzvě 

spolku obsahující též upozornění na hrozící zánik členství, znamená automatický zánik 
členství  člena ve spolku. 

 
f) Při prodlení platby s úhradou členského příspěvku bude dlužník písemně vyzván k úhradě 

příspěvku případně může být dluh vymáhán soudní cestou, příp. prostřednictvím firem 
zabývajících se touto problematikou. 
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 Při úhradě platby po písemném vyzvání a na základě trvání členství tohoto řádného člena, 
bude v následujícím školním roce po tomto řádném členu požadována úhrada členského 
příspěvku v plné výši jednorázově a to do termínu stanoveného platným Provozním řádem. 

 
g) Členské příspěvky řádných členů se použijí minimálně z 80% výhradně na: 

- mzdu vyučujícího 
-  pronájem výukových prostor  
-    pro daný ročník. 
 

h) V členských příspěvcích řádných členům není zahrnuto: 
          - pořízení kostýmového vybavení řádného člena či ročníku 
 - startovné na soutěžích 
 - doprava na akce 
 - mzda za výuku a pronájem prostor za případná taneční soustředění 
 - pojištění člena 
 
i) Členský příspěvek je člen povinen zaplatit pololetně. To znamená, že 

- v případě ukončení členství během pololetí se členské příspěvky za příslušné období 
nekrátí a nevrací, 

- v případě ukončení členství dříve než doběhnou platby dle jednatelem spolku 
schváleného splátkového kalendáře, je člen povinen dokončit splácení dle tohoto 
domluveného splátkového kalendáře. 

 
 

II.  Vratný a nevratný příspěvek za zapůjčení kostýmu 
 
a) Výše nevratného příspěvku za zapůjčení kostýmu byla pro soutěže jednotlivců a dvojic 

a pro soukromé akce členů schválena členskou radou pro období 2.9.2019 - 31.8.2020 
na 500 Kč/ks za každých započatých 28dnů. 
  

b) Nevratný příspěvek na kostým lze platit pouze hotově k rukám osoby pověřené jednatelem 
spolku správou skladu kostýmů a to vždy před nebo nejpozději při vypůjčení kostýmu. 
V případě pozdějšího navrácení kostýmů než na jakou dobu bylo zapůjčení zaplaceno, je 
osoba, která si kostým zapůjčila, povinna doplatit příspěvek za zapůjčení nejpozději při 
jeho navrácení a to hotově k rukám osoby pověřené jednatelem spolku správou skladu 
kostýmů. 

 
c) Výše vratného příspěvku za zapůjčení formačního kostýmu na soutěžní období od 1.3.2020 

– 12.6.2020 byla členskou radou stanovena ve výši 500 Kč/člena. 
 
d) Vratný příspěvek na kostým lze platit pouze hotově k rukám osoby pověřené jednatelem 

spolku správou skladu kostýmů a to vždy před nebo nejpozději při vypůjčení kostýmu. 
 
e) Kostým, který nebude navrácen do 30. června školního roku, ve kterém byl zapůjčen, bude 

považován za ztracený. V takovém případě kauce automaticky propadá a po osobě, která si 
kostým zapůjčila, bude vymáhána finanční náhrada ve výši pořizovací ceny kostýmu. 
 

f) Stanovuje se povinnost členů předem si nechat schválit jednatelem každé jednotlivé 
soukromé použití kostýmu Aneri – taneční školy, z.s., jakékoliv užití loga či názvu Aneri – 
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taneční škola z.s. či Aneri TŠ apod. Nedodržení této povinnosti bude sankcionováno 
požadavkem na náhradu vzniklé majetkové i nemajetkové újmy, jakož i možným 
vyloučením člena z Aneri – taneční školy, z.s. 

 
 

III.   Zvláštní ustanovení 
 
a) Opravu kostýmu, jehož poškození bylo způsobeno nevhodným zacházením (např. praním, 

žehlením, individuálním používáním), případně ušití nového kostýmu, si v plné výši hradí 
člen sám. V těchto případech člen hradí náklady na práci i materiál vynaložené na opravu 
či ušití kostýmu. 

 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne 20.8.2019 
 
 
        za Aneri - taneční škola, z.s. 
           Irena Stolářová, jednatel 

 
 


