
P O D M Í N K Y   Č L E N S T V Í 
MAGIC FREE GROUP 2021/2022,  člena složky  

DĚTI A 

Členy tanečního studia MFG jsou tanečníci, kteří splňují následující podmínky: 
Povinnos8 tanečníka: 

1. účast na tréninku je povinná dle základního pravidelného rozvrhu: 
PONDĚLÍ 15:00 – 16:30h  
STŘEDA 15:00 – 16:30h 

2. příchod na trénink je vždy minimálně 10 minut před zahájením tréninku 

3. tanečník je povinen mít odpovídající sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s piKm, stažené 
vlasy 

4. neúčast na tréninku je nutné vždy předem omluvit trenérovi – Veronika Peštová – 
604/494142, buď telefonicky, sms , messanger nejpozději 2 hodiny před zahájením tréninku a 
uvést důvod nepřítomnosX 

5. tanečník nesmí opusXt trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud však nemá písemné či jiné 
povolení zákonného zástupce 

6. v případě několika neomluvených tréninků, neplnění povinnosK, porušení podmínek členství, 
porušení morálních zásad, má trenér právo tanečníka vyloučit ze skupiny 

7. tanečník, který nechodí na tréninky a nemá zodpovědný přístup, nebude zařazen do akXvit 
MFG 

8. v případě, že ví tanečník dopředu svou neúčast na soutěži, na tréninku, je potřeba tuto 
skutečnost s velkým předsXhem oznámit trenérovi 

9. trenér má právo tanečníka přeřadit do jiné výkonnostní skupiny dle svého nejlepšího uvážení 

10. v průběhu tréninku musí tanečník respektovat rozhodnuK trenéra, popř. jeho zástupce 

11. ukončení členství nebo přestup do jiné taneční skupiny je nutné předem nahlásit a bude 
povolen pouze tehdy, pokud nemá k MFG žádné závazky a povinnosX 

12. pokud tanečník nenahlásí přestup a má vyřízené členství v CDO popř. jiné taneční organizaci 
pod MFG, nemusíme s přestupem souhlasit a tanečníka uvolnit 

13. při odchodu ze skupiny musí mít tanečník vyřešené veškeré finanční povinnosX vůči MFG 

14. členové skupiny nesmí používat kostýmy pořízené v MFG na soukromé akce a vystupovat bez 
svolení trenéra 

Tréninky: 
1. trenér ručí za tanečníky pouze v době tréninku 

2. rodiče si musí děX vyzvednout ihned po skončení tréninku, popř. zajisXt, aby děX čekaly na 
své rodiče na bezpečném místě 

3. trenér má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, z technických důvodů 
(nepřístup do sálu z důvodu oprav), z důvodu minimálního počtu děK na tréninku 

4. tréninky v době prázdnin a svátků nejsou 

5. aktuální rozpisy, změny, zrušení tréninků jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.mfg.cz a na 
FB skupinách určených pouze pro rodiče děK MFG (MFG rodiče info + messanger děX A) 

http://www.mfg.cz


Ochrana osobního majetku: 
1. člen skupiny si odpovídá za veškeré věci, cennosX, finance uložené ve studiu MFG 

2. majitel studia za tyto věci odpovídá jen v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy jemu 
samotnému 

Platební podmínky: 
1. pololetní členský příspěvek – 5.500,- Kč 
2. 1. platba 2 měsíce – zaří + říjen nejpozději do 20. září 2021 – částka 2200 Kč 

3. 2. platba 3 mesíce – listopad – leden nepozději do 31. října 2021 – částka 3300 Kč 

4. Úhrada 2. pololeX 5500 Kč nejpozději do 31. ledna 2022 

5. pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku, částka se úměrně snižuje 
6. platba probíhá s uvedením variabilního symbolu, které je datum narození člena těmito 

způsoby: 
• hotově na recepci studia 
• bankovním převodem – č.ú. 6235138028/5500 

6. člen skupiny nebo zákonný zástupce je povinen vždy v termínu odevzdat kopii dokladu o 
zaplacení společně s evidenčním listem a podepsanými podmínkami členství 

7. v případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink 

8. tanečník, který se odhlásí bez udání důvodu, je bez nároku vrácení školného 

9. školné bude vráceno jen v případě dlouhodobě nemoci, potvrzené lékařem (tj. více jak 1 
měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20% 

10. školné se nevrací v případě, že tanečník přestane chodit z vlastní vůle  
Individuální tréninky : 

11. sólo/tanečník  – 250 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 
12. duo/tanečník  –  400 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 

Platby navíc: 
1. veškeré tréninky navíc se hradí vždy přímo před tréninkem na recepci nebo na základě 

vyúčtování tréninků navíc za určité období: 
    1,5 h / 120,- Kč           2h / 160,- Kč 

2. speciální workshopy se hradí na recepci dle předem stanovené částky 
3. ve 2. polole[ probíhá příprava formací, která vyžaduje přípravu a zajištění kostýmu + hudební 

mix – vše se zahrnuje částkou 300 Kč k vyúčtování celkových nákladů ke kostýmu  
4. v případě, že se tanečník zúčastňuje soutěží, je potřeba vyřídit nebo prodloužit členství 

v Czech dance organizadon dle podmínek CDO, MFG si účtuje manipulační poplatek 20 Kč 
5. startovné na soutěž se pla[ vždy nejpozději 3 dny před soutěží 
6. platba v den soutěže nebo po soutěži s pokutou 50 Kč 
7. startovné na soutěže dle propozic pořadatelů soutěží + 20 Kč poplatek MFG  
8. účast na mezinárodních soutěží – evidenční poplatek každého účastníka je 200 Kč ( zajištění 

ubytování, dopravy, startovné) + náklady na dopravu, ubytování, startovné IDO 
9. vystavení potvrzení pro úřady, školy – 20 Kč 

Slevy: 
1. jsou-li členy skupin A, B,  sourozenci, vzniká jednomu z nich sleva na školné 500 Kč 
2. pokud je rodič členem SRPM, uplatňuje slevu 300 Kč/polole[ 

V Brně dne 6.9. 2021 



P O D M Í N K Y   Č L E N S T V Í 
MAGIC FREE GROUP 2021/2022,  člena složky  

JUNIOŘI A 

Členy tanečního studia MFG jsou tanečníci, kteří splňují následující podmínky: 
Povinnos8 tanečníka: 

1. účast na tréninku je povinná dle základního pravidelného rozvrhu: 
PONDĚLÍ 16:30 – 18:00h  
STŘEDA 17:30 – 19:00h 

2. příchod na trénink je vždy minimálně 10 minut před zahájením tréninku 

3. tanečník je povinen mít odpovídající sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s piKm, stažené 
vlasy 

4. neúčast na tréninku je nutné vždy předem omluvit trenérovi – SARAH BRIX – 725/842111 buď 
telefonicky, sms , messanger nejpozději 2 hodiny před zahájením tréninku a uvést důvod 
nepřítomnosX 

5. tanečník nesmí opusXt trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud však nemá písemné či jiné 
povolení zákonného zástupce 

6. v případě několika neomluvených tréninků, neplnění povinnosK, porušení podmínek členství, 
porušení morálních zásad, má trenér právo tanečníka vyloučit ze skupiny 

7. tanečník, který nechodí na tréninky a nemá zodpovědný přístup, nebude zařazen do akXvit 
MFG 

8. v případě, že ví tanečník dopředu svou neúčast na soutěži, na tréninku, je potřeba tuto 
skutečnost s velkým předsXhem oznámit trenérovi 

9. trenér má právo tanečníka přeřadit do jiné výkonnostní skupiny dle svého nejlepšího uvážení 

10. v průběhu tréninku musí tanečník respektovat rozhodnuK trenéra, popř. jeho zástupce 

11. ukončení členství nebo přestup do jiné taneční skupiny je nutné předem nahlásit a bude 
povolen pouze tehdy, pokud nemá k MFG žádné závazky a povinnosX 

12. pokud tanečník nenahlásí přestup a má vyřízené členství v CDO popř. jiné taneční organizaci 
pod MFG, nemusíme s přestupem souhlasit a tanečníka uvolnit 

13. při odchodu ze skupiny musí mít tanečník vyřešené veškeré finanční povinnosX vůči MFG 

14. členové skupiny nesmí používat kostýmy pořízené v MFG na soukromé akce a vystupovat bez 
svolení trenéra 

Tréninky: 
1. trenér ručí za tanečníky pouze v době tréninku 

2. rodiče si musí děX vyzvednout ihned po skončení tréninku, popř. zajisXt, aby děX čekaly na 
své rodiče na bezpečném místě 

3. trenér má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, z technických důvodů 
(nepřístup do sálu z důvodu oprav), z důvodu minimálního počtu děK na tréninku 

4. tréninky v době prázdnin a svátků nejsou 

5. aktuální rozpisy, změny, zrušení tréninků jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.mfg.cz a na 
FB skupinách určených pouze pro rodiče děK MFG (MFG rodiče info + messanger junioři A) 

http://www.mfg.cz


Ochrana osobního majetku: 
1. člen skupiny si odpovídá za veškeré věci, cennosX, finance uložené ve studiu MFG 

2. majitel studia za tyto věci odpovídá jen v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy jemu 
samotnému 

Platební podmínky: 
1. pololetní členský příspěvek – 6.500,- Kč 
2. 1. platba 2 měsíce – zaří + říjen nejpozději do 20. září 2021 – částka 2600 Kč 

3. 2. platba 3 mesíce – listopad – leden nepozději do 31. října 2021 – částka 3900 Kč 

4. Úhrada 2. pololeX 6500 Kč nejpozději do 31. ledna 2022 

5. pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku, částka se úměrně snižuje 
6. platba probíhá s uvedením variabilního symbolu, které je datum narození člena těmito 

způsoby: 
• hotově na recepci studia 
• bankovním převodem – č.ú. 6235138028/5500 

6. člen skupiny nebo zákonný zástupce je povinen vždy v termínu odevzdat kopii dokladu o 
zaplacení společně s evidenčním listem a podepsanými podmínkami členství 

7. v případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink 

8. tanečník, který se odhlásí bez udání důvodu, je bez nároku vrácení školného 

9. školné bude vráceno jen v případě dlouhodobě nemoci, potvrzené lékařem (tj. více jak 1 
měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20% 

10. školné se nevrací v případě, že tanečník přestane chodit z vlastní vůle  
Individuální tréninky : 

11. sólo/tanečník  – 250 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 
12. duo/tanečník  –  400 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 

Platby navíc: 
1. veškeré tréninky navíc se hradí vždy přímo před tréninkem na recepci nebo na základě 

vyúčtování tréninků navíc za určité období: 
    1,5 h / 120,- Kč           2h / 160,- Kč 

2. speciální workshopy se hradí na recepci dle předem stanovené částky 
3. ve 2. polole[ probíhá příprava formací, která vyžaduje přípravu a zajištění kostýmu + hudební 

mix – vše se zahrnuje částkou 300 Kč k vyúčtování celkových nákladů ke kostýmu  
4. v případě, že se tanečník zúčastňuje soutěží, je potřeba vyřídit nebo prodloužit členství 

v Czech dance organizadon dle podmínek CDO, MFG si účtuje manipulační poplatek 20 Kč 
5. startovné na soutěž se pla[ vždy nejpozději 3 dny před soutěží 
6. platba v den soutěže nebo po soutěži s pokutou 50 Kč 
7. startovné na soutěže dle propozic pořadatelů soutěží + 20 Kč poplatek MFG  
8. účast na mezinárodních soutěží – evidenční poplatek každého účastníka je 200 Kč ( zajištění 

ubytování, dopravy, startovné) + náklady na dopravu, ubytování, startovné IDO 
9. vystavení potvrzení pro úřady, školy – 20 Kč 

Slevy: 
1. jsou-li členy skupin A, B,  sourozenci, vzniká jednomu z nich sleva na školné 500 Kč 
2. pokud je rodič členem SRPM, uplatňuje slevu 300 Kč/polole[ 

V Brně dne 6.9. 2021 



P O D M Í N K Y   Č L E N S T V Í 
MAGIC FREE GROUP 2021/2022,  člena složky  

JUNIOŘI B 

Členy tanečního studia MFG jsou tanečníci, kteří splňují následující podmínky: 
Povinnos8 tanečníka: 

1. účast na tréninku je povinná dle základního pravidelného rozvrhu: 
ÚTERÝ     16:30 – 18:00h  
ČTVRTEK 16:30 – 18:00h 

2. příchod na trénink je vždy minimálně 10 minut před zahájením tréninku 

3. tanečník je povinen mít odpovídající sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s piKm, stažené 
vlasy 

4. neúčast na tréninku je nutné vždy předem omluvit trenérovi – Veronika Peštová – 
604/494142 a Sára Brixa – 725/842111 buď telefonicky, sms , messanger nejpozději 2 hodiny 
před zahájením tréninku a uvést důvod nepřítomnosX 

5. tanečník nesmí opusXt trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud však nemá písemné či jiné 
povolení zákonného zástupce 

6. v případě několika neomluvených tréninků, neplnění povinnosK, porušení podmínek členství, 
porušení morálních zásad, má trenér právo tanečníka vyloučit ze skupiny 

7. tanečník, který nechodí na tréninky a nemá zodpovědný přístup, nebude zařazen do akXvit 
MFG 

8. v případě, že ví tanečník dopředu svou neúčast na soutěži, na tréninku, je potřeba tuto 
skutečnost s velkým předsXhem oznámit trenérovi 

9. trenér má právo tanečníka přeřadit do jiné výkonnostní skupiny dle svého nejlepšího uvážení 

10. v průběhu tréninku musí tanečník respektovat rozhodnuK trenéra, popř. jeho zástupce 

11. ukončení členství nebo přestup do jiné taneční skupiny je nutné předem nahlásit a bude 
povolen pouze tehdy, pokud nemá k MFG žádné závazky a povinnosX 

12. pokud tanečník nenahlásí přestup a má vyřízené členství v CDO popř. jiné taneční organizaci 
pod MFG, nemusíme s přestupem souhlasit a tanečníka uvolnit 

13. při odchodu ze skupiny musí mít tanečník vyřešené veškeré finanční povinnosX vůči MFG 

14. členové skupiny nesmí používat kostýmy pořízené v MFG na soukromé akce a vystupovat bez 
svolení trenéra 

Tréninky: 
1. trenér ručí za tanečníky pouze v době tréninku 

2. rodiče si musí děX vyzvednout ihned po skončení tréninku, popř. zajisXt, aby děX čekaly na 
své rodiče na bezpečném místě 

3. trenér má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, z technických důvodů 
(nepřístup do sálu z důvodu oprav), z důvodu minimálního počtu děK na tréninku 

4. tréninky v době prázdnin a svátků nejsou 

5. aktuální rozpisy, změny, zrušení tréninků jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.mfg.cz a na 
FB skupinách určených pouze pro rodiče děK MFG (MFG rodiče info + messanger junioři B) 

http://www.mfg.cz


Ochrana osobního majetku: 
1. člen skupiny si odpovídá za veškeré věci, cennosX, finance uložené ve studiu MFG 

2. majitel studia za tyto věci odpovídá jen v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy jemu 
samotnému 

Platební podmínky: 
1. pololetní členský příspěvek – 5.500,- Kč 
2. 1. platba 2 měsíce – zaří + říjen nejpozději do 20. září 2021 – částka 2200 Kč 

3. 2. platba 3 mesíce – listopad – leden nepozději do 31. října 2021 – částka 3300 Kč 

4. Úhrada 2. pololeX 5500 Kč nejpozději do 31. ledna 2022 

5. pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku, částka se úměrně snižuje 
6. platba probíhá s uvedením variabilního symbolu, které je datum narození člena těmito 

způsoby: 
• hotově na recepci studia 
• bankovním převodem – č.ú. 6235138028/5500 

6. člen skupiny nebo zákonný zástupce je povinen vždy v termínu odevzdat kopii dokladu o 
zaplacení společně s evidenčním listem a podepsanými podmínkami členství 

7. v případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink 

8. tanečník, který se odhlásí bez udání důvodu, je bez nároku vrácení školného 

9. školné bude vráceno jen v případě dlouhodobě nemoci, potvrzené lékařem (tj. více jak 1 
měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20% 

10. školné se nevrací v případě, že tanečník přestane chodit z vlastní vůle  
Individuální tréninky : 

11. sólo/tanečník  – 250 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 
12. duo/tanečník  –  400 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 

Platby navíc: 
1. veškeré tréninky navíc se hradí vždy přímo před tréninkem na recepci nebo na základě 

vyúčtování tréninků navíc za určité období: 
    1,5 h / 120,- Kč           2h / 160,- Kč 

2. speciální workshopy se hradí na recepci dle předem stanovené částky 
3. ve 2. polole[ probíhá příprava formací, která vyžaduje přípravu a zajištění kostýmu + hudební 

mix – vše se zahrnuje částkou 300 Kč k vyúčtování celkových nákladů ke kostýmu  
4. v případě, že se tanečník zúčastňuje soutěží, je potřeba vyřídit nebo prodloužit členství 

v Czech dance organizadon dle podmínek CDO, MFG si účtuje manipulační poplatek 20 Kč 
5. startovné na soutěž se pla[ vždy nejpozději 3 dny před soutěží 
6. platba v den soutěže nebo po soutěži s pokutou 50 Kč 
7. startovné na soutěže dle propozic pořadatelů soutěží + 20 Kč poplatek MFG  
8. účast na mezinárodních soutěží – evidenční poplatek každého účastníka je 200 Kč ( zajištění 

ubytování, dopravy, startovné) + náklady na dopravu, ubytování, startovné IDO 
9. vystavení potvrzení pro úřady, školy – 20 Kč 

Slevy: 
1. jsou-li členy skupin A, B,  sourozenci, vzniká jednomu z nich sleva na školné 500 Kč 
2. pokud je rodič členem SRPM, uplatňuje slevu 300 Kč/polole[ 

V Brně dne 6.9. 2021 



P O D M Í N K Y   Č L E N S T V Í 
MAGIC FREE GROUP 2021/2022, člena složky  

DOSPĚLÍ A 

Členy tanečního studia MFG jsou tanečníci, kteří splňují následující podmínky: 
Povinnos8 tanečníka: 

1. účast na tréninku je povinná dle základního pravidelného rozvrhu: 
PONDĚLÍ 19:30 - 21:00h  
STŘEDA 19:00 – 20:30h 

2. příchod na trénink je vždy minimálně 10 minut před zahájením tréninku 

3. tanečník je povinen mít odpovídající sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s piKm, stažené 
vlasy 

4. neúčast na tréninku je nutné vždy předem omluvit trenérovi – DAVID SOMBERG – 
775/114133 buď telefonicky, sms , messanger nejpozději 2 hodiny před zahájením tréninku a 
uvést důvod nepřítomnosX 

5. tanečník nesmí opusXt trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud však nemá písemné či jiné 
povolení zákonného zástupce 

6. v případě několika neomluvených tréninků, neplnění povinnosK, porušení podmínek členství, 
porušení morálních zásad, má trenér právo tanečníka vyloučit ze skupiny 

7. tanečník, který nechodí na tréninky a nemá zodpovědný přístup, nebude zařazen do akXvit 
MFG 

8. v případě, že ví tanečník dopředu svou neúčast na soutěži, na tréninku, je potřeba tuto 
skutečnost s velkým předsXhem oznámit trenérovi 

9. trenér má právo tanečníka přeřadit do jiné výkonnostní skupiny dle svého nejlepšího uvážení 

10. v průběhu tréninku musí tanečník respektovat rozhodnuK trenéra, popř. jeho zástupce 

11. ukončení členství nebo přestup do jiné taneční skupiny je nutné předem nahlásit a bude 
povolen pouze tehdy, pokud nemá k MFG žádné závazky a povinnosX 

12. pokud tanečník nenahlásí přestup a má vyřízené členství v CDO popř. jiné taneční organizaci 
pod MFG, nemusíme s přestupem souhlasit a tanečníka uvolnit 

13. při odchodu ze skupiny musí mít tanečník vyřešené veškeré finanční povinnosX vůči MFG 

14. členové skupiny nesmí používat kostýmy pořízené v MFG na soukromé akce a vystupovat bez 
svolení trenéra 

Tréninky: 
1. trenér ručí za tanečníky pouze v době tréninku 

2. rodiče si musí děX vyzvednout ihned po skončení tréninku, popř. zajisXt, aby děX čekaly na 
své rodiče na bezpečném místě 

3. trenér má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, z technických důvodů 
(nepřístup do sálu z důvodu oprav), z důvodu minimálního počtu děK na tréninku 

4. tréninky v době prázdnin a svátků nejsou 

5. aktuální rozpisy, změny, zrušení tréninků jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.mfg.cz a na 
FB skupinách určených pouze pro rodiče děK MFG (MFG rodiče info+messanger dospělí A) 

http://www.mfg.cz


Ochrana osobního majetku: 
1. člen skupiny si odpovídá za veškeré věci, cennosX, finance uložené ve studiu MFG 

2. majitel studia za tyto věci odpovídá jen v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy jemu 
samotnému 

Platební podmínky: 
1. pololetní členský příspěvek – 6.500,- Kč 
2. 1. platba 2 měsíce – zaří + říjen nejpozději do 20. září 2021 – částka 2600 Kč 

3. 2. platba 3 mesíce – listopad – leden nepozději do 31. října 2021 – částka 3900 Kč 

4. Úhrada 2. pololeX 6500 Kč nejpozději do 31. ledna 2022 

5. pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku, částka se úměrně snižuje 
6. platba probíhá s uvedením variabilního symbolu, které je datum narození člena těmito 

způsoby: 
• hotově na recepci studia 
• bankovním převodem – č.ú. 6235138028/5500 

6. člen skupiny nebo zákonný zástupce je povinen vždy v termínu odevzdat kopii dokladu o 
zaplacení společně s evidenčním listem a podepsanými podmínkami členství 

7. v případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink 

8. tanečník, který se odhlásí bez udání důvodu, je bez nároku vrácení školného 

9. školné bude vráceno jen v případě dlouhodobě nemoci, potvrzené lékařem (tj. více jak 1 
měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20% 

10. školné se nevrací v případě, že tanečník přestane chodit z vlastní vůle  
Individuální tréninky : 

11. sólo/tanečník  – 250 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 
12. duo/tanečník  –  400 Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod 

Platby navíc: 
1. veškeré tréninky navíc se hradí vždy přímo před tréninkem na recepci nebo na základě 

vyúčtování tréninků navíc za určité období: 
    1,5 h / 120,- Kč           2h / 160,- Kč 

2. speciální workshopy se hradí na recepci dle předem stanovené částky 
3. ve 2. polole[ probíhá příprava formací, která vyžaduje přípravu a zajištění kostýmu + hudební 

mix – vše se zahrnuje částkou 300 Kč k vyúčtování celkových nákladů ke kostýmu  
4. v případě, že se tanečník zúčastňuje soutěží, je potřeba vyřídit nebo prodloužit členství 

v Czech dance organizadon dle podmínek CDO, MFG si účtuje manipulační poplatek 20 Kč 
5. startovné na soutěž se pla[ vždy nejpozději 3 dny před soutěží 
6. platba v den soutěže nebo po soutěži s pokutou 50 Kč 
7. startovné na soutěže dle propozic pořadatelů soutěží + 20 Kč poplatek MFG  
8. účast na mezinárodních soutěží – evidenční poplatek každého účastníka je 200 Kč ( zajištění 

ubytování, dopravy, startovné) + náklady na dopravu, ubytování, startovné IDO 
9. vystavení potvrzení pro úřady, školy – 20 Kč 

Slevy: 
1. jsou-li členy skupin A, B,  sourozenci, vzniká jednomu z nich sleva na školné 500 Kč 
2. pokud je rodič členem SRPM, uplatňuje slevu 300 Kč/polole[ 

V Brně dne 6.9. 2021 


