
INFO PRO NOVÉ ČLENY VJ 
 

Taneční skupina VIVAjump z. s. (zapsaný spolek): 

 je neziskovou organizací, všechny aktivity, tréninky apod. se odehrávají pouze v odpoledních hodinách 
(po práci, po škole atd.). Studio se otevírá 15 minut před začátkem tréninku. 

 má cca 350 členů rozdělených do 18 složek dle věku a pokročilosti, o vše se stará tým zkušených trenérů 
a několika instruktorů. 

 členem spolku se stáváte vyplněním přihlášky a zaplacením členského poplatku. Ten se platí vždy 
pololetně = 1. pololetí do 15. října, 2. pololetí do 15. února. 

Poplatky spojené s aktivitou v taneční skupině:  

 členské poplatky: zahrnují využití sálů (pronájem), energie, příspěvky na soutěže (doprava, startovné), 
pro děti a juniory i kostýmy (kostým je dětem rozdán před první akcí a vybrán vypraný a vyžehlený po 
poslední akci, takže ho mají celou sezónu doma, dbejte na jeho neponičení a neztracení) 

 výše členských poplatků se odvíjí od příslušné kategorie – od 1.000-2.000 Kč za pololetí. 
 další možné výdaje: soutěžní obuv, příspěvek na soutěže, workshopy, letní kemp, soustředění… 

Veřejná vystoupení a soutěže: 

 informace se dozvíte vždy předem, bližší info (jako odjezd, příjezd atd.) však nejdříve týden před akcí 
(kvůli organizátorům, kteří harmonogram posílají až po uzávěrce přihlášek). Systém předání informací 
rodičům je na trenérovi (lístečky, e-maily, FB skupina, wats-up…) 

Organizace sezóny/ školního roku: 

 individuální dle dané složky, ale zpravidla v září rozdílovky pro všechny členy (přerozdělení dle aktuální 
pokročilosti) a nábor pro nové zájemce. Do ledna se připravuje choreografie, od února/ března do června 
probíhá soutěžní sezóna.  

 v průběhu roku mimo soutěže probíhají i vystoupení na různých akcích. 

Co se týče tréninků:  

 předem omlouvat neúčast na tréninku - hlavně v soutěžní sezóně, vše se řeší s trenérem dané skupiny 
(omluvenky, kostýmy, osobní důvody, soutěže, vystoupení atd.), 

 rodiče a kamarádi mohou na trénink pouze po dohodě s trenérem, pro udržení pozornosti to ale 
nedoporučujeme, 

 o školních prázdninách a svátcích tréninky neprobíhají (pokud trenér dané skupiny nerozhodne jinak). 
Tedy vždy když není škola (různé prázdniny během roku) nejsou ani tréninky. 

 na odložené či zapomenuté věci máme na recepci ztráty a nálezy, kam vše dáme. 

Další aktivity VIVAjump 

 kromě taneční skupiny máme i lekce pro veřejnost (taneční lekce, kondiční tréninky atd, více na 
www.studiojump.cz), od roku 2017 provozujeme i mikrojesle MALINKA - http://malinka.eschool.cz/ a 
od roku 2018 i Dětskou skupinu BABYjump s rozšířenou výukou hudební a taneční více na 
http://dsbabyjump.eschool.cz/  

 v létě příměstské tábory, taneční tábor pro děti, můj první tábor a letní taneční kemp (více info na 
www.letni-aktivity.cz). 
 

Nezapomeňte do přihlášky čitelně vyplnit aktuální e-mail, na který Vám poté může trenér posílat důležité 
informace! Veškeré info je vždy na www.vivajump.com nebo na FB profilu VIVAjump  

 

Výsledky NÁBORU společně s rozvrhem budou vyvěšeny na webu po náborech. 

Najdete se v sekci „PRO ČLENY“ podle přiděleného čísla, které na náboru dostanete. 

Tréninky složek moderny M1, junioři a dospělí začínají dle rozvrhu od středy 12.9.2018. 

Ostatní mají tréninky od pondělí 17.9.2018 (dle rozvrhu) 
 

Sledujte nás na webu, facebooku a instagramu! 


