Příloha 3 – není třeba tisknout, potvrzení souhlasu je na přihlášce.

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI
NA DANCE FESTIVALU TRUTNOV 2019
PODMÍNKY ÚČASTI NA DFT 2019:
- minimální věk 13 let k 17. 8. 2019
- odeslání vyplněné přihlášky do 17. června 2019 a uhrazení účastnického
poplatku ke stejnému datu
- souhlas s pravidly a podmínkami účasti na DFT 2019 a odevzdání povinné
dokumentace = formulář „bezinfekčnosti“ a „souhlas účastníků DFT 2019“ při
prezenci v den příjezdu
- u neplnoletých účastníků samostatnost a zodpovědnost (v době přestávky
návštěva města bez pedagogického dozoru po předchozím zapsání účastníka
do archu „odchody a příchody“)
- účast na závěrečném představení jako výsledku týdenní společné práce
- v průběhu festivalu sledovat aktuální program a reagovat změny v něm (vždy
na nástěnce ve vestibulu)

STORNOVACÍ PODMÍNKY - věříme, že všichni, kdo se na festival přihlásili, se ho
zúčastní, přesto pokud nastane závažný důvod ke zrušení účasti, zde jsou pravidla,
podle kterých budeme postupovat:






nejpozději 30 dní před zahájením festivalu činí stornovací poplatek 10% ceny
pokud požádáte o zrušení přihlášky v době kratší než 30 dní před zahájením,
činí stornovací poplatek 25% ceny
při zrušení účasti 7 dnů před začátkem činí stornovací poplatek 50% ceny
v den zahájení festivalu se uhrazená částka nevrací
při odhlášení z festivalu se současným nahlášením náhradníka, neplatíte
storno poplatek, vaši částku na něj bez problémů převedeme

UBYTOVÁNÍ - účastníci, kteří nejsou z Trutnova, mají možnost za poplatek 500,-Kč
(příspěvek na vodu, energie a úklid) přespávat v budově ZUŠ ve vlastním spacáku s sebou doporučujeme měkkou podložku nebo nafukovací matraci, polštářek. Všichni
ubytovaní budou rozděleni podle věku do jednotlivých místností, nezletilí účastníci
nemohou bez souhlasu organizátorů opouštět prostory školy (zapisují do příslušného
archu svůj odchod a příchod).
Ubytovaní na ZUŠ (bez ohledu na plnoletost) dodržují pravidla slušného chování,
respektují a dodržují čas stanovený pro večerku a noční klid a v prostorách školy
udržují pořádek a čistotu. Veškeré připomínky a nedostatky ihned konzultují s denní
službou.

