
 

Přílohy  

Příloha č. 1: Procentuální zastoupení jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech 

a jednotlivých typů nákladů na celkových nákladech v letech 2008 – 2012. 
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Zdroj: Interní dokumenty TS Limit D. C., vlastní zpracování.  

Poznámka: Údaje k 31. 12. příslušného roku. 

  



 

Příloha č. 2: Stanovy Občanského sdružení – Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov. 

 



 

 



 

 



 

 

Zdroj: Interní dokumenty TS Limit D. C. 

 



 

Příloha č. 3: Fotografie TS Limit D. C. Havířov 

LDC 4. A (mini) – Mistři Moravy 2013 u TSR i CDO, choreo – 21st Century Girls 

 

LDC 3.A (děti) – Mistři Moravy 2013 u TSR i CDO, choreo – CukrkávalimonádačajrumBum 

 

Zdroj: TSR, dostupné z: http://www.fotozamoment.cz/ 



 

Plakát – celovečerní představení Dance Academy 2012 

 

Zdroj: Limit D. C., dostupné z: http://www.limitdc.com/ 

Letní prázdninová škola tance – Eldýsíčko, 2012 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 



 

Příloha č. 4: Řád členů TS Limit D. C. Havířov 

 

LIMIT  DANCE  CORPORATION  Havířov (občanské sdružení) 

 

Provozovna:            Základní škola (malá a velká tělocvična) 

                                Mládežnická 11/1564, 736 01 Havířov – Podlesí 

 

 

ŘÁD členů (tanečníků) Limit D.C. 

 

1. Před zahájením činnosti (tréninku) vyčkají členové příchodu vedoucího v šatně. 

Do tělocvičny nebo tanečního sálu vstupují až s trenérem. 

2. V zařízení se chovají ukázněně, dodržují řád tělocvičny, bezpečnostní předpisy, řídí se 

pokyny trenéra. Tělocvičnu opouštějí se souhlasem trenéra. Zjištěné závady v zařízení 

nahlásí trenérovi. 

3. Chovají se k sobě kamarádsky a ohleduplně, ke všem dospělým zdvořile. Dodržují 

zásady slušného chování. 

4. Dodržují bezpečnostní předpisy, sebemenší poranění hlásí neprodleně trenérovi.  

5. Přihláška do Limit D.C. je na základě konkurzu nebo náboru. Po zaplacení kurzovného 

je účast na činnosti závazná. Při předčasném ukončení činnosti v průběhu roku se 

kurzovné nevrací. 

6. Členové Limit D.C. se činnosti zúčastňují pravidelně. Svou neúčast vždy omluví 

trenérovi (předem osobně nebo telefonicky/sms). Na základě 3 a více neoml. hodin má 

Limit D.C. právo člena vyloučit za nedodržení řádu. 

7. Činnost (trénink) nesmí být narušován návštěvami pouze se souhlasem trenéra. 

8. V celém zařízení ZŠ (případně v jiných zařízení, kde budeme trénovat) platí zákaz 

kouření, požívání alkoholických nápojů. Totéž platí při výjezdu na soutěže, vystoupení, 

soustředění apod. 

9. Zákaz nošení, držení, distribuce a požívání návykových látek v areálu ZŠ, ale také při 

všech výjezdech, kterých se jako tanečníci Limit D.C. zúčastníte. 

10. Taneční skupina Limit D.C. neodpovídá za cenné věci svých členů. Také pronajimatelé 

neberou zodpovědnost při ztrátě nebo krádeži. 

 

Porušením podmínek bude člen (tanečník) vyloučen ! 

 

 

Tento řád nabývá platnosti od 1. 9. 2005 

 

  

                                                                                Daniela Dostálová 

                                                                            vedoucí a trenér LDC 

V Havířově dne 1. 9. 2005                                         
 

Zdroj: Interní dokumenty TS Limit D. C. 
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