
 
 

 
 
 
 

Informace k zápisu do tanečních kurzů pro mládež 2021 – 2022 

 

 

1. Veřejný zápis na webových stránkách bude otevřen 15. listopadu 2020 

2. Na základě zkušeností s organizací zápisu v předešlých ročnících, kdy jsme pro velký zájem o 

nedělní termíny nemohli přijmout všechny zájemce, zveřejňujeme tato pravidla zápisu předem.  

3. Do tanečních kurzů se hlásí naši náctiletí klienti:  

a. jednotlivě (samotná dívka – samotný chlapec) 

b. v párech (dívka + chlapec)  

c. ve větších skupinách (školní třída, sportovní oddíl, parta kamarádů apod.), z nichž některé 

jsou složeny z více dívek než chlapců (například 14 + 9) a jiné naopak. 

4. Protože společenský tanec se vyučuje i tančí v páru (dívka + chlapec), je pro organizaci a průběh 

kurzu nezbytné, aby v něm byl zapsán stejný počet dívek jako chlapců. Abychom tuto zásadu mohli 

splnit, musíme mít jistotu, že pro vás budeme mít i tanečního partnera – partnerku ještě předtím, 

než Vám potvrdíme přijetí do vybraného kurzu.  

5. Z tohoto důvodu není pro přihlášení rozhodující, zda je v přihlašovací tabulce na našich 

webových stránkách uvedeno, že kurz má „volná místa“ a lze se do něj přihlásit.  Například, je-li 

kapacita kurzu obsazena z 30% chlapci a 60% dívkami, nemůžeme potvrdit přijetí dalším 

samostatně se hlásícím dívkám, ačkoliv místa pro slečny ještě v kurzu jsou, protože bychom neměli 

jistotu, že pro ně budeme mít i chlapce do páru. Zatímco dívkám, které se přihlásí v páru 

s chlapcem, nebo dívkám, které se přihlásí ve skupině, kde bude vyrovnaný počet chlapců nebo 

vyšší počet chlapců než dívek, potvrdit přijetí můžeme.  

6. Kritéria pro zařazení do kurzu tedy jsou dvě: 

a. Termín přihlášení (dříve přihlášení mají přednost před později přihlášenými) 

b. Aktuální stav obsazenosti kurzu opačným pohlavím 

7. Pro bezproblémový průběh zápisu tříd a větších skupin (od 10 osob výše), kde je potřeba zajistit, 

abychom v kurzu měli volná místa pro celou skupinu, přijímáme od 1. října 2020 tzv. skupinové   

před-rezervace. V rámci těchto před-rezervací se snažíme vhodně kombinovat skupiny, kde je 

více dívek, se skupinami, kde je více chlapců, aby se počty v kurzu vyrovnávaly.  

Taneční škola VAVRUŠKA 

Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2  

Web: www.vavruska.info 

E-mail:  mail@vavruska.info 

 



 

8. Rezervovat lze místa pouze pro skupiny od 10 osob výše, v nichž alespoň jednu třetinu tvoří 

chlapci. Z organizačních důvodů nerezervujeme místa jednotlivcům, párům ani skupinám 

samotných dívek. Pokud chcete mít svá místa jistá ještě před začátkem veřejného zápisu, 

zorganizujte ve své třídě (oddíle, s kamarády) skupinu, která bude těmto pravidlům vyhovovat. 

9. Pro před-rezervace skupin je vyhrazeno maximálně 90% kapacity kurzu, nemůže se tedy stát, že 

by některý z kurzů byl zcela zaplněný ještě před začátkem veřejného zápisu 15. 11. Tato místa 

budou volně k dispozici po zahájení veřejného zápisu 15. 11. pro přihlašování párů a jednotlivců.  

 

Průběh před-rezervací pro třídy a skupiny „10 a více“  

1. Zašlete nám prosím poptávku na taneční kurzy a uveďte v ní dva údaje: 

a. Kolik je ve skupině dívek a kolik chlapců. 

b. O jaký termín kurzu máte zájem (rozvrh bude totožný s letošní sezónou) a jaký termín 

byste akceptovali jako náhradní, pokud by ve Vámi preferovaném termínu již nebyl 

dostatečný počet volných míst. 

2. Na základě této poptávky Vám připravíme cenovou kalkulaci s vypočítáním skupinové slevy 

(podle složení skupiny) a potvrdíme, zda jsou v daném kurzu pro Vaši skupinu volná místa, 

případně nabídneme alternativní termín podle Vašich možností.   

3. Na základě naší nabídky se můžete rozhodnout, zda se do vybraného či alternativního 

nabídnutého kurzu chcete přihlásit a pokud ano, zašlete nám vyplněnou skupinovou přihlášku, 

kterou od nás dostanete e-mailem spolu s cenovou kalkulací. 

4. Rezervace míst pro skupinu platí 5 dnů od odeslání nabídky, poté mohou být místa nabídnuta 

dalším zájemcům a skupinám.  

5. Pokud od Vás dostaneme vyplněnou skupinovou přihlášku, potvrdíme Vám její přijetí a finální 

rezervaci míst, se kterými tak můžete již s jistotou počítat. Během listopadu dostanete poštou 

potvrzení o zařazení do kurzu spolu s dalšími informace k jeho průběhu a pokyny k platbě 

kurzovného. 

6. Skupinové slevy počítáme individuálně podle velikosti a složení skupiny a vybraného kurzu. 

Čím větší skupina a čím vyrovnanější poměr dívek a chlapců ve skupině je, tím vyšší slevu 

můžeme nabídnout. Pro nejpopulárnější termíny v neděli nabízíme menší skupinové slevy než 

pro kurzy ve všední dny. 


