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Kapcsolattartás, kommunikáció a szülővel
● Az egyszerűség kedvéért a kommunikáció e-mailben történik. (személyesen
nem mindenkivel tudok találkozni az edzés időben).
● Egy rövid emailben történt visszajelzést mindig mindenkitől elvárunk, hogy az
üzenetet megkapta és olvasta.
● Minden információt emailben fogok kiküldeni.
● A tanfolyam indításkor kiküldött bemutatkozó e-mailben szerepelt
dokumentumok:
1. 4 M Dance Company általános tájékoztató
2. 4 M Dance Company befizetések, költségek
3. Versenynaptár (verseny és minősítő fellépés időpontok)
1. 4 M Dance Company általános tájékoztató
Tartalmaz minden olyan kérdést, amely szerint dolgozni kívánunk az elkövetkező
tanévben. Kérek mindenkit, hogy olvassa végig és próbáljunk meg ezek alapján
együttműködni!
2. 4 M Dance Company befizetések
● A gyermekek edzéssel kapcsolatos díjait havonta, kérjük befizetni (6-9 edzés
van egy hónapban).
● Tudunk számlát, átvételi elismervényt adni.
● A befizetési díjak nagyságát „A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza.
● Adott hónap 1. 2. edzésén kérjük befizetni (legkésőbb adott hónap 10-ig).
● A tandíjbefizetés utalásos rendszerben történik a megfelelő egyesület
számlaszámára:
o Jogosult neve: Vitalitás Tánc És Sport Egyesület
o Számlaszáma: 11600006-00000000-75743361
o Prestige Tánc és Sportegyesület
o Bankszámlaszám: 16200010-10089916 Magnetbank
o Megjegyzés rovat:
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▪

Kérem fokozottan figyeljetek a kitöltésnél, mert a megjegyzés
rovatot már szoftver dolgozza fel, és ha nem pontos, akkor nem
fogjuk tudni a gyermekhez rendelni a befizetést.

▪

Edző rövidítés (monogramja) /Intézmény neve Csoport /
Gyermek neve / A fizetés célja

▪

A gyermek neve: egyezzen meg a regisztrációban megadott
névvel! (NE legyen becézés! Pl.: Kis Péter ne legyen Kis Petike)

▪

A fizetés célja lehet:

▪

tábordíj

▪

nevezési díj

▪

velence (Nyári ottalvós tábor díja)

▪

január, február,…, december

▪

Például: BaB/Dagály kezdő/Kis Péter/október (Bakos Bettina
edző/Dagály kezdő csoportba jár a gyermek/Kis Péter-ként
regisztrálták az egyesületben/októberi tandíj)

o A testvérek tandíját, kérem külön utalásként utaljátok!
o Ha több befizetés történik a hónapban, akkor több utalás legyen, hogy
pontosan tudjuk azonosítani a befizetést!Egyéb befizetések (pl.
egyesületi ruházatok, nevezési díjak stb.) is utalásos rendszerben fognak
történni.

Minősítés, Versenyeztetés, Fellépés
Az egyesület lehetőséget biztosít a kezdőtől a haladó táncosoknak fellépéseken és
versenyeken való részvételre.
A kezdő táncosoknak lehetőségük van arra, hogy az első egy-másfél évben minősítő
kategóriában fellépéseken vegyenek részt. Ez a kategória nem verseny! Olyan fellépési
lehetőséget biztosít a kezdő csoportok részére, melyben objektív értékrendhez, s NEM
más csapatokhoz hasonlítva pontozzák őket. Rangsort nem állítanak, mindenki
díjazásra kerül, ezáltal a gyermekeket kudarcélmény NEM éri. A Minősítő kategória
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célja, hogy a gyermekeket gyorsan sikerélményhez juttassa, és fenntartsa a
motivációjukat, amíg ténylegesen megszeretik ezt a műfajt. Értékelésük arany-ezüstbronz minősítés lesz. Mindenki kap éremmel ellátott oklevelet! A Minősítő kategória
háromszintes (C, B, A). Ha ezt végigjárták a kezdő csapatok, akkor válnak Muskétás
versenyzővé.
A Minősítő fellépés minden hónapban (hétvégén) 1 alkalommal kerül megrendezésre.
A nevezési díj nagyságát „A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza. A részvétel
nem kötelező!
Összegezve:
1. Gyermekek érdekében kialakított fellépési lehetőség. Felkészítő kategória az
igazi verseny kategóriákra
2. Visszajelzést ad az edzőknek arról, hogy az egyesület ideális képéhez képest hol
tart a csapat
3. Cél: a gyerekek gyakorolják a színpadi kiállást, szereplést, rutint szerezzenek
Versenynaptár:
● Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, fontosnak tartom a gyerekek motivációja
miatt, hogy időről-időre kiálljanak, fellépjenek. Így cél lebeg a gyermekek
szeme előtt, van miért küzdeni.
● Hamarosan elkészül és továbbítani fogom mindenkinek!
Minősítő fellépések és versenydíjak:
● Nevezési díj: A díj nagyságát „A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza.
● Versenykönyv: A versenykönyv a Muskétás, valamint az Országos Utánpótlás
versenysorozatokban való részvételt biztosító, adatnyilvántartó füzetecske. Árát
„A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza.
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● Regisztrációs díj (Startbélyeg): A Muskétás - Utánpótlás versenysorozatban
résztvevő gyermekek adat-nyilvántartási összege. A versenykönyv akkor
érvényes, ha érvényes évi startbélyeget tartalmaz.
● A regisztrációs díj nagyságát „A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza.

● Belépő díj a versenyre, minősítésre: „A befizetési díjak dokumentum”
tartalmazza.
● Fellépők ingyen léphetnek be!
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Ruha:
Az egyesület készített a gyerekeknek egyen pólót. Ennek célja, hogy a gyerekek az
edzésre ebben járjanak, egységesek legyenek, illetve a későbbiekben a fellépéseken
és versenyeken ebben tudnak majd kiállni. A minősítésen és versenyen fellépő
táncosoknak kötelező a 4M egyen póló, ezért az új kezdőknek és azoknak a haladó
táncosoknak akiknek nincs egyen pólójuk, azoknak az első hónapban kötelező
megvenni.
● A póló célja, hogy a szülőt tehermentesítjük a fellépő ruhavarratás költsége
alól. A lényeg, hogy egy kezdő táncos a minősítésen ne jusson jogosulatlan
előnyhöz egy szép fellépő ruha által. Illetve a csapatösszetartást erősíti.
● Rendelés módja: A saját edző visz be mintadarabot, és aki szeretne
gyermekének, az edzőnél tud majd rendelni személyesen, vagy emailen
keresztül (méret elküldésével). A rendelést mindig tömegesen intézzük.
Könnyebb nagyobb létszámot lerendelni, mint egyesével.
● Ha valaki rendelt egy felsőt, de nem lett jó a méret, cserélni természetesen
lehet!
● Piros színű, vagy kék, 4M logóval ellátott pamut póló.
● A pontos képet és árat „A befizetési díjak dokumentum” tartalmazza.
● Méretek:
o
o
o
o
o

110-116 (5-6 éves)
122-128 (7-8 éves)
134-140 (9-10 éves)
146-152 (11-12 éves)
158-164 (12-13 éves)
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Edzőtábor:
Az egyesület minden nyáron szervez szakmai edzőtáborokat.
Bejárós/napközis tábor:
o A kezdő és 12 évnél fiatalabb táncosoknak mindenképpen ajánlott.
o Szakmai fejlődést, csapatépítést, közös munkát segíti, ezért alapvetően
mindenkire számítunk, a távolmaradást előre jelezni kell az edzőnek.
o Programok: napi min. 2*1,5 óra fő edzés, alternatív tánc oktatás,
kézműves foglalkozások, csapatjátékok, Margit sziget….
o Ár: kb. 30 000 Ft.
o Hely: évek óta a 1138 Dagály utca 15/a Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági
Házban van. (egyéb helyszín: Üröm)
o Hétfőtől-péntekig.
o Utolsó nap délután bemutató a szülőknek a táborban tanultakból.
o Az ár tartalmazza a napi 3* étkezést (tízórai, 2 fogásos meleg ebéd,
uzsonna + italfogyasztás az étkezéseknél)
o Óvodásoknak külön óvodás tábort szervezünk!!!
Velencei tavi edzőtábor (ott alvós):
o Középhaladó-haladó-masters táncosoknak (minimum Start A szinttől,
és 12 év kortól ajánlott). A tábor szakmailag nehezebb, fizikai
felkészítést és tánctechnikai képzést tartalmaz.
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o Napi 2*2 óra főedzés, különórák,
o Több táncműfaj okítása: balett, hip hop, fashion dance, rock and roll
o Napi 3* étkezés
o Ár: kb. 50 000 Ft
o Szakmai fejlődést, csapatépítést, közös munkát segíti, ezért alapvetően
minden 12 év fölötti/ vagy már haladó táncosra számítunk. A
távolmaradást előre jelezni kell az edzőnek.
o Táborokba a jelentkezés: Január elejétől.
o Részletfizetés van (3 részlet), előre kalkuláljanak vele. Kedvezmény bizonyos
esetekben adható (személyes elbírálás).
o Ha aktuális lesz, erről bővebb tájékoztatást küldünk.

Edzésen való részvétel
● Váltó cipő, váltó nadrág, váltó póló kötelező.
● Felszerelés hiánya esetén sérülésveszély elkerülése miatt a gyermek az edzésről
kiállítható. (Felügyelet alatt marad!)
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