
 

 
 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD SOUSTŘEDĚNÍ 
 
PŘÍJEZD NA SOUSTŘEDĚNÍ 

• dostavte se včas podle pokynů v přihlášce 
• po příchodu se ohlaste trenérovi, že jste dorazili 
• vyřiďte administrativní úkony s trenérem sloužící k registraci příjezdu na soustředění 
• sdělte svému trenérovi vaše zdravotní omezení, alergie, úpravy v jídelníčku a další 

důležité informace 
• příjezdem na soustředění se předpokládá, že jste v dobré zdravotní kondici bez 

jakýchkoliv infekčních onemocnění, tak abyste neohrozili zdraví ostatních  
• vždy dbejte pokynů trenéra 
• po obdržení klíčů od pokoje se ubytujte 
• dodržujte pořádek, hygienické návyky a slušné chování 
• v případě poškození cizího majetku, nebo způsobení újmy další osobě jste za škody 

zodpovědní, organizátor nenese žádnou zodpovědnost 

 
V PRŮBĚHU 
OBECNÉ 

• je zakázáno opouštět areál soustředění 
• pokud je nutné areál opustit je nutné informovat trenéra a získat jeho souhlas 
• je zakázáno konzumovat alkohol po celou dobu soustředění 
• je nutné dodržovat denní i noční režim upřesněný trenérem 
• v prostorech tanečního sálu a u společných jídel je zakázáno používat mobilní telefon a 

sociální sítě 
• pokud váš zdravotní stav není ideální, je nutné o této skutečnosti okamžitě informovat 

svého trenéra  

OBLEČENÍ, OBUV A POMŮCKY 
• na sál je možné přijít pouze ve vhodném oblečení a obuvi, která odpovídá náplni výuky  
• udržujte pořádek po očištění obuvi, obuv očišťujte nad odpadkovým košem 
• je zakázáno používat olej a vodu přímo na parketě 
• olej lze aplikovat v místech tomu určených nebo přímo na boty  

ÚKLID A DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ 
• dodržujte pořádek v celých prostorách soustředění, třiďte odpad 
• po použití sportovního náčiní, ho po sobě ukliďte 
• dodržujte pravidla hygieny, buďte čistě a slušně upravení 
• dodržujte pořádek v prostorách veřejných WC 
• dámské hygienické potřeby nevhazujte do toalety 
• dodržujte pořádek na svém pokoji 



 

 
 
 
 
SLUŠNÉ CHOVÁNÍ 

• na vedené aktivity přijďte alespoň 15 min předem 
• nevyrušujte na vedených aktivitách soustředění  
• chovejte se slušně ke svému okolí a tanečnímu partnerovi   
• přednostní právo na hudbu a prostor má ten, kdo má individuální lekce 
• hudební přehrávač smí ovládat pouze trenér 

 
ODJEZD ZE SOUSTŘEDĚNÍ 

• odchod probíhá dle pokynů v přihlášce 
• o svém odchodu jste povinni informovat trenéra 
• před svým odchodem jste povinni dořešit veškeré administrativní úkony s trenérem 
• nic si nezapomeňte 
• neodpovídáme za zapomenuté, či ztracené věci 

 
OSTATNÍ 

• při hrubém porušení řádu, můžete být okamžitě vyloučeni ze soustředění bez nároku na 
peněžní náhradu 

• respektujte další pravidla, která vycházejí z VOP a PSČ 

 


