
Milí rodičia a tanečníci! 
 
Vítame Vás v novom tanečnom roku 2022/2023. Sme radi, že ste si 
vybrali náš tanečný klub H&T. 
Veríme, že sa Vám tu bude páčiť a spolu strávíme peknú tanečnú 
sezónu. 
 
Všetky aktuálne informácie ohľadom fungovania klubu a jednotlivých 
vekových skupín budú postupne uverejňované na jednotlivých 
WHATSAppových skupinách. – skupiny sú vytvorené podľa zaradenia 
dieťaťa. 
 
Po prihlásení a aktívnom navštevovaní klubu, každý člen – zákonný 
zástupca , bude pridaný do danej skupiny, kde môže sledovať všetky 
potrebné informácie. 
 
V prípade online tréningu, budú všetky kódy k tréningu uverejnené 
práve na týchto stránkach. 
 
Rozvrh jednotlivých tanečných skupín bude odovzdaný každému 
tanečníkovi 
 (alebo rodičovi), tiež ho nájdete na stránke www.h-t.sk 
 
Základné  informácie ohľadom fungovania klubu: 
 

• TANEČNÉ SKUPINY: 
• PODĽA VEKU: 

 
A, PRÍPRVKA  
B, MINI 
B2, MINIKIDS 
C, DETI 
D, JUNIOR DANCE TEAM 
E, TEENAGE 
F, DANCING MOMS 

 
• Tréningové oblečenie :  
• HIP HOP, MTV, PRÍPRAVKA  
• – podľa vlastného   výberu, obuv – tenisky  

 
MUSICAL :  Čierny vrch/top (tričko, dres, mikina), čierne tepláky, 
alebo legíny, biele ponožky, baletné cvičky čierne 

http://www.h-t.sk/


 
        Vlasy – upravené do pevného copu.  
 
        Súčasťou každého tréningu je tiež fľaša na pitie, uteráčik      
        gumičky  

 
• TRÉNINGY: 
• Ak sa tanečník tréningu nezúčastní z akýchkoľvek dôvodov,  musí 

sa písomne, alebo telefonicky odhlásiť na tel. Čísle: 0911706499, 
alebo mailom: manikova.lucia112@gmail.com 

• V prípade, že je tanečník v súťažnej zostave, nesmie vynechať 
viac ako 4 hodiny z danej choreografie za ½ roka. 
 

• PLATBY: 
 

• Vstup: 5€/ 60 min. 
 

• Mesačná permanentka MINI 1,2: 45€/mesačne 
 

• Mesačná permanentka DETI/JUNIORI/TEENAGE: 45€/ mesačne 
 

ZĽAVY: 
• Ak tancujú v tanečnom klube DVAJA súrodenci (v prípade, že 

obaja platia mesačné poplatky),  mesačná platba na jedného zo 
súrodencov je o 5 € menej.  

 
• Prosíme uhrádzať platby vždy do 10 dňa v mesiaci na účet: 
•  

MINI, DETI, JUNIORI SK02 1100 0000 00294408 
0836 

TEENAGE SK05 1100 0000 
002628084173 

  
 

 
• KONZULTAČNÉ HODINY:  

Každý deň medzi 14:00 – 16:00 hod. – telefonicky, alebo po 
dohovore osobne. 

 
            Ďakujeme a prajeme krásny školský – tanečný rok 

H&T kolektív                                               Lucia Maniková 


