Dobrý den / Ahoj,
ENGLISH VERSION ATTACHED IN PDF
od pondělí 22.11.2021 je platné nové nařízení vlády v souvislosti s covid-19. Pro taneční studia to
bohužel znamená, že až na výjimky (viz níže) už nemůžeme akceptovat potvrzení o „bezinfekčnosti“
formou testů. Pro vstup do tanečního studia bude obecně nutné se prokázat buď očkováním (alespoň
14 dní po druhé dávce), nebo potvrzením o prodělaném covidu (v posledních 180 dnech).
PRO KOHO CO PLATÍ:
Děti do 12 let: nemusí se prokazovat ničím, mají volný přístup do tanečního studia,
Děti a teenageři 12-18 let: nutnost prokázat se očkováním, prodělaným covidem, nebo negativním
PCR testem ne starším než 72 hodin (Ag testy už nebudou platné) – 5 PCR testů měsíčně budete mít na
odběrných místech zdarma (hrazeno zdravotní pojišťovnou),
Rozočkovaní dospělí nad 18 let: nutnost prokázat se prodělaným covidem, nebo započatým
očkováním + negativním PCR testem ne starším než 72 hodin (Ag testy už nebudou platné) – 5 PCR
testů měsíčně budete mít na odběrných místech zdarma (hrazeno zdravotní pojišťovnou),
Neočkovaní dospělí nad 18 let: nutnost prokázat se prodělaným covidem (žádné testy nebudou
platné),
Očkovaní klienti (min. 14 dní od druhé dávky očkování): nutnost prokázat se očkováním.
Je mi jasné, že řada z Vás – našich klientů – nyní nesplňuje podmínky pro vstup do tanečního studia a
nebylo by vůči Vám fér situaci neřešit a neposkytnout Vám možnost adekvátní náhrady lekcí, které jste
si zaplatili. Na druhou stranu prosím chápejte i naši situaci, kdy z celkového vybraného kurzovného je
vypočítána mzda lektorů, s kterou každý z našich lektorů v rámci dané sezóny počítá, a není proto
možné kurzovné přímo vracet.
ŘEŠENÍ SITUACE PRO NEOČKOVANÉ NAD 18 LET:
Jste-li starší 18 let, nejste očkovaný/á ani 1. dávkou očkování, neprodělal/a jste v posledních 180
dnech covid-19 a zároveň nemáte nárok na PCR testy hrazené pojišťovnou, ozvěte se mi na tento
email nejpozději do 30.11.2021 s tím, že z těchto důvodů nemůžete dál na probíhající taneční lekce
docházet. Následně Vás ze současného kurzu odhlásím a celé kurzovné za nevyužité lekce Vám
ponechám v našem systému formou kreditu, který budete moct uplatnit v rámci sezóny JARO 2022 na
lekcích, které nebudou v průběhu sezóny JARO 2022 plně obsazené. Jinými slovy, zhruba polovina
kurzovného, které Vám nyní zbývá, Vám bude převedena na JARO 2022 s tím, že jakmile se situace
rozvolní a budete moct na taneční lekce opět docházet, využijete kredit na jakýchkoli našich lekcích,
které nebudou plně obsazené. Buď si budete moct z kreditu „platit“ jednotlivé lekce, nebo uplatníte
celý kredit jako slevu z jarního kurzovného (tzn. doplatíte pouze rozdíl ceny).
V případě víkendových workshopů budeme postupovat obdobně – budete si moct předplacené peníze
vyčerpat na jaře v rámci pravidelných lekcí nebo workshopů.
Berte prosím na vědomí, že pokud mi do 30.11.2021 nenahlásíte, že nesplňujete podmínky pro vstup
do tanečního studia od 22.11., budeme dál počítat s tím, že na lekce můžete docházet a nárok na
přesun kurzovného na JARO 2022 nebude možné zpětně uplatnit. Jinak řečeno, kurzovné Vám
nepřesuneme na jaro automaticky na základě toho, že na lekce nechodíte!
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