
REGULAMIN GRUP TURNIEJOWYCH

1. Decyzje o przyjęciu do formacji turniejowej podejmuje komisja trenerska na podstawie
naborów wrześniowych.

2. W przypadku grup zamkniętych (formacje turniejowe), instruktor ma prawo
organizowania dodatkowych zajęć poza wcześniej ustalonymi godzinami.

3. Nieobecność na zajęciach może być spowodowana chorobą lub potwierdzonym
przypadkiem losowym. Każda nieobecność musi być zgłoszona trenerowi osobiście lub
telefonicznie przez członka zespołu lub rodzica. Nieusprawiedliwiona nieobecność na
trzech zajęciach powoduje automatyczne skreślenie z listy.

4. Tancerze (Rodzice) grup turniejowych są zobowiązani do wniesienia składki w
wysokości 300 zł najpóźniej do końca listopada na poczet wyjazdów na Zawody
Ogólnopolskie (wykluczając licencje startowe i opłaty za zawody organizowane przez IDO
I WADF).

5. Tancerze grup turniejowych wytypowani do głównego składu danej choreografii mają
OBOWIĄZEK uczestniczenia we WSZYSTKICH turniejach/zawodach tanecznych (według
kalendarza ) ustalonych przez instruktora/opiekuna grupy i zakończenie sezonu
tanecznego na GALI czerwcowej. Jedynym usprawiedliwieniem jest choroba lub kontuzja.
Przypadku nieusprawiedliwionej obecności tancerza na występie/ turnieju będą
wyciągane konsekwencje usunięciem lub zawieszenie tancerza  z grupy.

6. Tancerze zrzeszeni w grupach turniejowych mają prawo reprezentować każdy jeden dany
styl w FUNKYFREE Dance Studio na wszystkich zawodach tanecznych. Każdy zrzeszony
tancerz reprezentujący grupę turniejową FUNKYFREE Dance Studio nie może
reprezentować inny klub taneczny.

7. Grupy turniejowe (hip hop, street dance oraz modern jazz) mają obowiązek uczestniczyć
w 3 godzinach zajęć tygodniowo zgodnie z grafikiem (technika i choreografia plus
klasyka/stretching w zależności od grupy). Dla tancerzy sugerowane jest również
uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych z AKROBATYKI (dodatkowo płatne).

8. Tancerze należący do grup turniejowych są zobowiązani do uczestnictwa w dodatkowych
warsztatach tanecznych organizowanych przez FunkyFree DS oraz obozach tanecznych.

9. Wszyscy tancerze mają obowiązek wspólnie wraz z zespołem podróżować autokarem na
zawody taneczne (poza obręb Krakowa). Tylko w wyjątkowych sytuacja i za zgodą trenera
jest możliwość dowiezienia tancerza prywatnym samochodem na zawody.

10. Tancerze biorący udział w zawodach i wyjazdach poza obręb Krakowa zawsze są objęci
ubezpieczeniem NNW  PZU SPORT.

Imię i nazwisko tancerza:…………………………………
Data i Podpis rodzica/prawnego opiekuna…………………………………….


