VÝŇATEK ZE STANOV RINCEOIRÍ A VNITŘNÍCH PRAVIDEL RINCEOIRÍ A RIDA:
Stanovy Rinceoirí, z. s. čl. 4 odst. 3 a 4.:
1. Člen RIDA má právo:
a) účastnit se lekcí RIDA dle jeho taneční úrovně a v rozsahu stanovenými vnitřními pravidly
RIDA,
b) účastnit se ostatních činností spolku organizovaných pro členy RIDA,
c) využívat výhody poskytované členům RIDA,
d) vystoupit ze spolku.
2. Člen RIDA má povinnost:
a) být loajální ke spolku,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c) dodržovat stanovy spolku a vnitřní pravidla RIDA,
d) řádně platit členské příspěvky RIDA.
Vnitřní pravidla Rinceoirí a RIDA odst. 5:
a) Člen RIDA je povinen projevovat zodpovědnost a loajalitu vůči spolku.
b) Člen RIDA je povinen chodit na tréninky včas, v případě nepřítomnosti se omluvit lektorovi a to
zvláště s ohledem na připravované choreografie na chystaná vystoupení.
c) Na lekce RIDA je přísně zakázáno docházet pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
d) Člen RIDA má právo zúčastnit se závěrečného vystoupení na konci školního roku za předpokladu,
že splní podmínky účasti na trénincích v době před vystoupením.
e) V případě nepřítomnosti je člen RIDA povinen si vše doplnit.
f) Na lekcích RIDA je zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy, zejména je prezentovat na volně
přístupných webových stránkách a sociálních sítích bez souhlasu lektora.
g) V průběhu lekce je zakázáno používat mobilní telefon, pokud není jeho použití nezbytně nutné.
Za doporučené lze označit nošení čistého sportovního oblečení (nejlépe přiléhavé tílko a
tepláky/kraťasy) a vhodné obuvi, vlasy svázané do gumičky a dostatek tekutin. Z důvodu
bezpečnosti je zakázáno během tréninků jíst a žvýkat žvýkačky. Účast rodičů na dětských kurzech
je možná pouze po předchozí dohodě s lektorem.
h) Člen RIDA může být navržen členem výboru a přijat 75 % hlasy výboru do tzv. "čekatelství" na
členství v Rinceoirí. Takový člen je zván na tréninky Rinceoirí, do kterých se postupně zapojuje.
i) Člen RIDA účastí na tréninku potvrzuje, že nejeví známky akutního onemocnění a není mu
nařízeno karanténní opatření.
j) V případě přerušení kurzů z důvodu externího vlivu (např. uzavření školy) se skupina Rinceoirí
zavazuje zajistit adekvátní náhradu. Pokud to není možné, dojde k převodu poměrné části
příspěvku na další období.
k) Lektor lekce RIDA ani skupina Rinceoirí nenesou zodpovědnost za zranění členů RIDA během
taneční lekce, zejména pak za zranění způsobená nesvědomitým zahřátím a protažením ze
strany člena RIDA.

