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PODMÍNKY ÚČASTI NA SOUTĚŽÍCH A GRADE EXAMS
POD INSPIRAL DANCE COMPANY V DANÉM OBDOBÍ
ZÁŘÍ 2018/SRPEN 2019
inSpiral Dance Company je taneční škola pod vedením Terezy Bernardové (TCRG),
která je plně kvalifikovaná učitelka irských tanců registrovaná pod An Coimisiún le Rincí
Gaelacha (CLRG) a Regional Council of Continental Europe and Asia (RCCEA).
Tanečníci registrovaní pod inSpiral Dance Company musí dodržovat pravidla CLRG a
RCCEA. Pokud si nejste s něčím jisti, neváhejte se zeptat.
Prosíme, věnujte pozornost následujícím podmínkám účasti na soutěžích a zkouškách pod
inSpiral Dance Company. Tanečníci inSpiral Dance Company jsou žádáni o respektování a
dodržení následujících podmínek.
OBECNÉ
1.

Jednoroční registrační poplatek pro období 2018/2019 ve výši 400 Kč / €15 je žádán po každém
tanečníkovi, který má zájem účastnit se jedné nebo více soutěží za dané období. Poplatek musí být
zaplacen nejpozději před první soutěží v daném období. Tento poplatek platí i pro tanečníky, kteří
nemají zájem soutěžit, ale chystají se v daném období skládat tzv. Grade exams. Poplatek se
nevztahuje na tanečníka, který se účastní pouze školního feise (tzv. Class feis), nebo soutěže
pořádané naší školou (Helsinki feis 2018).

2.

Osobní informace, které tanečník o sobě uvádí při přihlašování se na soutěže nebo na zkoušky, jsou
shromažďovány pro účely registrace na danou soutěž nebo zkoušku. V praxi jsou vkládány do
přihlašovacích systémů (feisbase, feisinfo apod.) případně přímo emailem organizátorům soutěží/
zkoušek. Tanečník svým přihlášením akceptuje fakt, že některé z těchto údajů mohou být zveřejněny
na internetu prostřednictvím např. výsledkové listiny.

3.

Propagační materiál – fotografie a video záznam tanečníků inSpiral Dance Company pořizován
během lekcí / seminářů, je shromažďován za účelem dokumentace a dále může být zpracován např.
pro propagační a marketingové účely. Osoba pořizující záznam je povinna tanečníky předem
upozornit, že je bude snímat. Pokud tanečník nechce být součástí fotografie nebo video nahrávky, on
nebo jeho rodič/zákonný zástupce by se měl vyjádřit pověřené osobě během pořizování materiálu.
Osoba pořizující záznam je povinna tanečníky předem upozornit, že je bude snímat.

4.

Jméno „inSpiral Dance Company“ a odkaz na oficiální webové stránky (www.inspiraldance.net) musí
být s ohledem na spolupráci zmíněny na webových stránkách spolupracující skupiny.

5.

V případě, že se tanečník nebo celá skupina rozhodne opustit inSpiral Dance Company, je zakázáno
nadále tancovat, vystupovat, nebo v jakékoli jiné formě předvádět tance z inSpiral Dance Company.

TANEČNÍ LEKCE / SEMINÁŘE
1.

Je zodpovědností každého tanečníka pečovat o své zdraví a kondici. Irské tancování je fyzicky
náročná a namáhavá aktivita. inSpiral Dance Company nepožaduje potvrzení o zdravotní
způsobilosti. Je předpokládáno, že každý tanečník nebo jeho rodič/zákonný zástupce si s ohledem na
aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na

vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře. inSpiral Dance Company nenese zodpovědnost za
zdravotní problémy jedince, které by se mohli projevit během lekce nebo semináře.
2.

Všichni mimopražští tanečníci inSpiral Dance Company (Česká republika, Slovensko), kteří májí
zájem soutěžit, se musí zúčastnit minimálně sedmi soutěžních seminářů s TCRG (případně
pověřenou osobou) za dané období.

3.

Všichni tanečníci v zahraničních pobočkách inSpiral Dance Company (Finsko, Německo), kteří májí
zájem soutěžit, se musí zúčastnit čtyř soutěžních seminářů s TCRG (případně pověřenou osobou) za
dané období. Přihlédnuto je k jedné absenci z neodkladných důvodů, který je však oznámen
oranizátorovi semináře a také TCRG před uskutečněním semináře.

4.

Tanečníci soutěžící pod inSpiral Dance Company nemohou současně navštěvovat pravidelné hodiny v
jiné CLRG škole. Pokud se chce tanečník zúčastnit lekce nebo semináře vedeného tanečníkem nebo
lektorem, kteří nejsou součástí inSpiral Dance Company, je povinen požádat o souhlas TCRG.

5.

Tanečníkům, kteří
soutěží v Open úrovni, a kteří se účastní pouze tanečních seminářů, je
doporučeno mimo semináře také pravidelně posílat video nahrávky tanců, se kterými v daném
období soutěží.

6.

Tance jsou postaveny a choreografovány pro tanečníky inSpiral Dance Company. Není dovoleno je
předávat, vyučovat či jinak šířit mimo kurzy a příslušné semináře.

7.

Taneční repertoár je sjednocen napříč všemi sekcemi inSpiral Dance Company. Jakékoliv úpravy nebo
variace částí nebo celých kroků musí být odsouhlaseny TCRG před provedením změny.

8.

Video nahrávky kroků a tanců jsou určeny pouze pro osobní použití. Jejich zveřejnění nebo sdílení
online nebo mimo inSpiral Dance Company je zakázáno.

SOUTĚŽE A ZKOUŠKY
1.

Tanečník, nebo jeho rodič/zákonný zástupce, který se chce zapojit do soutěžení, je povinen včas
vyplnit soutěžní formulář na webu školy (http://www.inspiraldance.net/prihlaska-na-souteze),
případně zaslat emailem požadované informace týkající se soutěže do uzávěrky stanovené TCRG.

2.

Ti, kteří se chtějí zúčastnit grade exams se včas spojí s TCRG, který je na danou zkoušku přihlásí.
Tanečníci si také s předstihem ověří aktuální verzi všech kroků/tanců k tomuto účelu. Tance lze
konzultovat i zasláním video nahrávky.

3.

Tanečníci všech věkových kategorií musí dobře znát tance, na které se na soutěže nebo grade exams
přihlásili.

4.

Soutěžící tanečníci se musí vhodně obléct a dodržovat aktuální pravidla o kostýmech platná v rámci
CLRG.

5.

Účastníci na soutěžích (tanečníci, rodiče, učitelé) musí dodržovat pravidla soutěží, které jsou
většinou uváděny v sylabu soutěže.

6.

Plná a aktuální znění pravidel CLRG (https://www.clrg.ie/index.php/en/rules.html) a RCCEA (http://
www.europeirishdancing.com/rules) jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

