DRUŠTVO KAZINA - Obvestilo članom Društva Kazina za leto 2020
Za plesalce, ki se udeležujejo festivalov in morajo biti registrirani člani Društva Kazina, ter plesalce, ki tekmujejo na
Pokalnih turnirjih v modernih tekmovalnih plesih in/ali Državnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih in
morajo biti registrirani člani Društva Kazina in registrirani tekmovalci pri Plesni zvezi Slovenije, vam posredujemo
nekaj informacij v zvezi s članstvom v Društvu Kazina in registracijo pri Plesni zvezi Slovenije.
Hkrati vam posredujemo tudi osnovne informacije v zvezi z dodatnimi stroški povezanimi s pripravo na udeležbo
na plesnih festivalih in tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije (Pokalni turnirji v modernih tekmovalnih plesih
in Državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih) in Mednarodne plesne organizacije (Evropsko in Svetovno
prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih).

INFO TOČKA IN BLAGAJNA DRUŠTVA KAZINA
Društvo Kazina, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana. Uradne ure – od ponedeljka do petka od 15.30 do 20.30.

ČLANSTVO V DRUŠTVU KAZINA
Član Društva Kazina je lahko plesalec, ki redno (vsaj dvakrat tedensko) obiskuje redne treninge selekcijske
skupine, ki mu je bila predlagana s strani strokovne ekipe Kazine.
Članstvo v Društvu Kazina je obvezno za vse plesalce, ki boste v letu 2020 sodelovali na katerem od plesnih
festivalov ali tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije (PZS) in Mednarodne plesne organizacije (IDO).
Član Društva Kazina postanete tako, da podpišete pristopno izjavo Društva Kazina in Osebno izjavo tekmovalca
(obrazec najdete na spletni strani Kazine v rubriki Plesni klub - https://www.kazina.si/plesni-klub/) in poravnate
letno članarino Društvu Kazina v znesku 45,00 € na osebo. Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto
= 2020. Statut Društva Kazina je na vpogled na Info točki Društva Kazina.
Članarino Društvu Kazina za leto 2020 morate poravnati do 31. januarja za tekoče leto v gotovini na Info točki
Društva Kazina ali z nakazilom na transakcijski račun Društva Kazina. Predračun s podatki za plačilo boste prejeli
po elektronski pošti.
Vsem članom Društva Kazina, ki redno trenirate v (vsaj) eni od selekcijskih skupin, Kazina d. o. o. omogoča
brezplačno uporabo dvoran izključno za pripravo na tekmovanja – za samostojna preplesavanja (brez dela s
trenerjem) vseh koreografij, s katerimi člani Društva Kazina tekmujete, v prostih terminih dvoran, v kolikor je
prisoten v prostorih Kazine vsaj en član ekipe Kazine, ki poskrbi, da so dvorane in aparature dostopne in za plesalci
tudi zaklene. Rezervacijo dvorane v imenu plesalcev uredi trener.

REGISTRACIJA PRI PLESNI ZVEZI SLOVENIJE
Registracija pri Plesni zvezi Slovenije je obvezna za vse, ki boste v letu 2020 sodelovali na tekmovanjih v okviru
Plesne zveze Slovenije (PZS) in Mednarodne plesne organizacije (IDO).
Registrirani tekmovalec Plesne zveze Slovenije (PZS) postanete tako, da podpišete Registracijski obrazec PZS
(obrazec najdete na spletni strani Kazine v rubriki Plesni klub - https://www.kazina.si/plesni-klub/) in poravnate
stroške registracije po ceniku PZS. Cena registracije se zaračunava po ceniku PZS. Za leto 2020 cena registracije pri
PZS znaša 25,00 € na osebo. Plačan strošek registracije velja za tekoče koledarsko leto = 2020.
Strošek registracije pri PZS za leto 2020 morate poravnati do 31. januarja za tekoče leto v gotovini na Info točki
Društva Kazina ali z nakazilom na transakcijski račun Društva Kazina. Predračun s podatki za plačilo boste prejeli
po elektronski pošti.

O DATUMIH PLESNIH FESTIVALOV
Vsaka skupina, ki se bo udeležila katerega od plesnih festivalov, bo o datumu in kraju festivalu na katerem bo
sodelovala, obveščena s strani trenerja na rednih treningih, na sestankih s starši in s strani Društva Kazina po
elektronski pošti.

O DATUMIH TEKMOVANJ V OKVIRU PZS IN IDO V LETU 2020
Urnik tekmovanj v letu 2020 najdete:
na spletni strani Plesne šole Kazina - https://www.kazina.si/plesni-klub/,
na strani Plesne zveze Slovenije - https://www.plesna-zveza.si/mtp/dogodki?year=2020#calendar in
na spletni strani IDO (International dance organisation) – https://www.idodance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2020.html.

PRIJAVE NA PLESNE FESTIVALE
Soliste, pare, male skupine in formacije na festival pravočasno (vsaj 14 dni pred zadnjim rokom organizatorja
tekmovanja) prijavi trener z vednostjo in soglasjem staršev oz. plesalcev. Prijava trenerja velja le v primeru, da
imajo vsi plesalci do roka plačila, ki ga določi Društvo Kazina, poravnane vse stroške udeležbe na festivalu
(štartnino, stroške prevoza in nočitev, stroške spremstva, stroške kostumov in koreografije, rekvizitov in scene in
stroške morebitnih dodatnih treningov), članarino Društvu Kazina in redno mesečno šolnino.

PRIJAVE NA TEKMOVANJA V OKVIRU PZS IN IDO
V primeru, da želite sodelovati na tekmovanjih s solo, duo ali trio točkami oz. v malih skupinah, se posvetujte s
trenerjem, ki vam mora pred pričetkom dela posredovati načrt treningov. Načrt treningov vsebuje predvideno
število treningov in okvirne termine dodatnih treningov. S trenerjem se glede na načrt treningov dogovorite tudi
za stroškovnik.
Soliste, pare in male skupine na Pokalne turnirje in Državno prvenstvo pravočasno (vsaj 2 dni pred zadnjim rokom
organizatorja tekmovanja) prijavi trener z vednostjo in soglasjem staršev oz. plesalcev. Formacije na Državno
prvenstvo pravočasno (vsaj 14 dni pred zadnjim rokom organizatorja tekmovanja) prijavi trener.
Prijava trenerja velja kot potrditev, da je točka pripravljena na tekmo in velja le v primeru, ko sta poravnani
članarini Društvu in PZS, štartnina PZS ter vsi ostali stroški – šolnine, koreografije, kostumov, rekvizitov in scene
ter stroški dodatnih treningov.
Na tekmovanjih lahko člani Društva Kazina in registrirani tekmovalci pri Plesni zvezi Slovenije tekmujete s
koreografijo postavljeno s strani trenerja Kazine.
Štartnino najkasneje do roka prijav, ki ga določi Društvo Kazina poravnate v gotovini na vpisu v Kazini ali z
nakazilom na transakcijski račun Društva Kazina. V primeru odjave zaradi katerega koli razloga, vplačano štartnino
vračamo le v primeru, da nam vračilo prizna organizator.
Tekmovalci morate imeti za našo prijavo do roka prijav, ki ga določi Društvo Kazina, poravnane vse obveznosti.

DODATNI TRENINGI
Dodatni treningi so vsi treningi, ki jih skupina ali posameznik opravi poleg urnika rednih treningov. Potekajo v
času, ko ni rednih treningov (v glavnem ob vikendih, zgodnjih popoldanskih ali kasnejših večernih urah). Dodatni
treningi so namenjeni pripravi plesalcev na tekmovanje ali udeležbo na festivalu.
Urnik dodatnih treningov na podlagi podatka o prostih dvoranah in s predhodno uskladitvijo termina s plesalci
določi trener.
O predvidenem številu dodatnih ur treningov se pred dogovorom o sodelovanju na tekmovanju pogovorite s
trenerjem.

STROŠKI POVEZANI S TEKMOVANJI
Strošek koreografije in dodatnih treningov:

Strošek koreografije vključuje: izbiro in pripravo glasbe, idejno zasnovo kostumov, scene in koreografije in v
ceniku določeno število šolskih ur treningov koreografije.
Strošek dodatnih treningov vključuje individualno delo ali delo v manjših skupinah s trenerjem ali pomočnikom
trenerja.

Strošek koreografije in stroški dodatnih treningov se zaračunavajo skladno z veljavnim cenikom koreografij in
dodatnih treningov. Cenik je na voljo na Info točki Kazine, objavljen pa je tudi na spletni strani Kazine v rubriki
Plesni klub (https://www.kazina.si/plesni-klub/).

Intenzivne priprave selekcij

Stroške namestitve zaračuna ponudnik namestitve. Vodenje, organizacijo, najem dvoran in treninge zaračuna
Kazina d.o.o. ali Društvo Kazina. Priprave potekajo po dogovoru predvidoma pred Državnim prvenstvom.
Predviden strošek za štiridnevne intenzivne priprave znaša približno 220,00 € - 300,00 €.

Stroški kostumov

Strošek kostuma zaračuna izvajalec, tj. šivilja. Strošek enega kostuma znaša predvidoma od 80,00 € do 150,00 €.

Stroški izdelave ter prevoza rekvizitov in scene

Strošek izdelave rekvizita in scene zaračuna izdelovalec, stroške prevoza pa prevoznik. Plesalci strošek izdelave
poravnate skladno z dogovorom – ali direktno izdelovalcu, v tem primeru od izvajalca prejmete tudi račun – ali pa
izvajalec račun izstavi Društvu Kazina, v tem primeru delež stroška poravnate Društvu Kazina od katerega
prejmete tudi potrdilo o plačilu.
Za strošek prevoza prevoznik izstavi račun Društvu Kazina, plesalci svoj delež stroška poravnate Društvu Kazina od
katerega prejmete tudi potrdilo o plačilu.

Štartnine

Štartnine za domača in mednarodna tekmovanja in festivale zbiramo na Info točki Društva Kazina, plačamo pa na
račun PZS oz. na račun organizatorja plesnega festivala.
Stroški štartnin za Pokalne turnirje se zaračunavajo po ceniku PZS: solisti, pari, male skupine – 10,00 € / osebo.
Stroški štartnin za Državno prvenstvo se zaračunavajo po ceniku PZS: solisti, pari, male skupine in formacije –
20,00 € / osebo – vsak tekmovalec plača štartnino za DP samo 1x letno.
Stroški registracije pri IDO (mednarodni plesni organizaciji) in stroški štartnin za mednarodna tekmovanja se
zaračunavajo po ceniku IDO: v letu 2019 je letna registracija za IDO (Mednarodno plesno organizacijo) znašala 20
€ / tekmovalca in štartnina za mednarodna tekmovanja 20,00 eur / tekmovalca. Letno registracijo in štartnino je
do vključno leta 2019 tekmovalcem v mladinski in članski konkurenci pokrivala PZS, tekmovalci v pionirski selekciji
pa v sistem subvencij niso bili zajeti in morajo strošek poravnati sami. Za 2020 podatka o subvenciji registracij za
IDO in štartnin za mednarodna tekmovanja še nimamo.
Stroški štartnin za plesne festivale se zaračunavajo po ceniku organizatorja.

Udeležba na mednarodnih tekmovanjih in festivalih

Stroške namestitve in prevoza zbiramo na Info točki Društva Kazina, plačamo pa na račun ponudnika namestitve
in prevoznika.
Stroški spremstva trenerja in spremljevalcev so odvisni od kraja tekmovanja ali festivala in števila dni odsotnosti.
Strošek spremstva zajema strošek povezan z delom in prisotnostjo vseh trenerjev in vseh potrebnih
spremljevalcev na posameznem tekmovanju od prvega do zadnjega dne tekmovanja. Skupen strošek se
enakovredno razdeli na vse tekmovalce našega kluba, ne glede na to, koliko dni je posamezen tekmovalec
prisoten na tekmovanju.
Stroški organizacije prevozov, nočitev in prijav na tekmovanja in festivale so odvisni od velikosti tekmovanja in s
tem povezanega dela. Predvidoma znaša cena nočitve z zajtrkom od 35,00 € do 45,00 €. Ostali stroški so odvisni
od kraja tekmovanja in števila dni nočitev. O predvidenem strošku udeležbe na mednarodnem tekmovanju boste
tekmovalci obveščeni pred vsakim mednarodnim tekmovanjem sproti.
Mednarodno zdravstveno in nezgodno zavarovanje so plesalci dolžni urediti sami.

SPONZORSKA SREDSTVA, DONACIJE
Člani društva lahko za svoje aktivnosti zbirajo sredstva v obliki sponzorstva in donacij. Za podrobnejša navodila
kontaktirajte pisarno Društva Kazina.

PLAČILA
Plačila so možna v gotovini na blagajni Društva Kazina ali na z nakazilom na transakcijski račun Društva Kazina:
Društvo Kazina, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0201 7001 5510 408, BIC KODA BANKE: LJBASI2X.
Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami ni možno.

