
 

FINANČNÍ KATALOG 2020 platí od 1. 1. 2020 

Bankovní spojení  

 č. účtu 19-529 374 0207 / 0100 u Komerční banka, a.s.  

 č. účtu 444 944 44 / 2010 u Fio Banka a.s.  

členské příspěvky, VS=rč (platí se na kalendářní rok)  

 (a)   profesionální člen             1 800 Kč 

 (aa) profesionální člen s licencí WDC             1 800 Kč 

 (b)   amatérský člen                500 Kč 

 (bb) amatérský člen využívající výhod řádného člena (OSA,atd) navíc 1500 Kč 

 (c)   amatérský člen kolektivní             1 500 Kč 

 správní poplatek při přistoupení za člena (amat.,profi) navíc 100 Kč 

 Při prodlení (platbě po 31.lednu) navíc 10% 

Položky (a), (aa) se sníží na 50%  u nového členství v 2.polovině běžného roku.  

licence, VS = rč (platí se na kalendářní rok)  

 licence porotce WDC nová            1 550 Kč 

 licence porotce WDC obnovení            1 400 Kč 

 licence porotce WDC obnovení po termínu            1 850 Kč 

 licence tanečníka WDC nová            1 250 Kč 

 licence tanečníka WDC obnovení            1 100 Kč 

 licence DANCE TEACHER               800 Kč 

 licence PRO-AM Teacher, PRO-AM Competitor            1 550 Kč 

Licence se platí na kalend.rok nejpozději do 31.12. předcházejícího roku.  

   

správní poplatky  

ad OSA, za pozdní hlášení  

 po 30. září               200 Kč 

 po 28. únoru               400 Kč 



ad zkoušky (platí se hotově examinátorovi)  

 přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti               500 Kč 

ad certifikáty  

 za certifikát na dvě sezóny "Taneční škola SUT"             2 000 Kč 

ad EuroDanceCenter  

 za licenci jednorázově na sezónu               580 Kč 

 za licenci na další sezónu               200 Kč 

ad pořadatel soutěže  

 registrace soutěže, schválení propozic (jeden den soutěží)               300 Kč 

ad soutěžící  

 vystavení soutěžního průkazu tanečníka v Hobby Dance               300 Kč 

 vystavení nové průkazky při ztrátě               100 Kč 

Propagační a jiné materiály  

 medaile soutěž Hobby dance 12 Kč 

 medaile soutěž mistrovská (trikolora) 13 Kč 

 

 medaile - volný prodej 25 Kč 

 diplom vz. 2000, vz. 2015 7 Kč 

 diplom vz. 2017 7 Kč 

Z pohledávek vůči členům jsou nejdříve splatné nejstarší pohledávky člena.  

   

Honoráře, náhrady  

Minimální honorář porotce, funkcionáře soutěže 200 Kč/h 

Náhrady cestovného za použití vlastního OA 5 Kč/km 

 


