
Pravidlá   Mažoretiek TAKTIK Sobotište 

 
1. Mažoretka sa stáva členkou súboru kompletným vyplnením a odovzdaním 
zápisného lístka, ktorý je podpísaný zákonným zástupcom, a zaplatením 
členského príspevku. Podpisom potvrdzuje, že mažoretka bude dodržiavať 
pravidlá súboru a súhlasí s príspevkom do súboru. 
Členský príspevok do súboru je 40 €/polrok. Uhrádza sa v septembri a vo februári daného roka                  
v hotovosti. Súrodenci si môžu uplatniť súrodeneckú zľavu, t. z. že platia 30€/osoba. Po dohode je 
možné platiť príspevok štvrťročne. Príspevok bude použitý na činnosť súboru (poplatky AMaS, 
príspevok na kostýmy, doplnky, štartovné, odmeny,...). V prípade potreby mažoretka uhradí 
štartovné a dopravu na súťaže. Palička a cvičky nie sú hradené z členského príspevku. 
 
2. Mažoretka príde na tréning včas, aby sa stihla prezuť, prezliecť a bola pripravená začať cvičiť. 
Tréningový úbor je povinný: 

a) v  teplejších mesiacoch elastické kraťasy, tričko zakrývajúce bruško a oblasť krížov, 
gymnastické alebo tanečné cvičky,  

b) v chladnejších mesiacoch  legíny alebo tepláky, tričko, mikina, cvičky alebo tenisky s tenšou 
podrážkou, nie botasky!  

Vlasy musia byť zviazané v gumičke a zafixované tak, aby nezavadzali mažoretke pri cvičení. 
Nevyhnutnou súčasťou výbavy na tréning je fľaša s vodou, malý uterák a palička. Nemá na sebe 
rušivé náhrdelníky, náramky, hodinky a pod. 
 
3. Mažoretka v telocvični nebehá, správa sa slušne a samovoľne neopúšťa priestor telocvične. 
Rešpektuje pokyny vedúcej a tréneriek, či už v ústnej alebo písomnej forme,  na tréningoch, 
vystúpeniach a všetkých akciách súboru. V neprítomnosti vedúcej zodpovedajú za mažoretky 
dospelé trénerky. Mažoretka cvičí na vlastné riziko. Vedúca ani trénerky nezodpovedajú za 
prípadné zranenia a úrazy, ktoré sú pri tanci, cvičení a pri práci s paličkou bežné. 
O rozdelení do skupín a zaradení do choreografií rozhoduje vedúca. Postavenie v choreografii 
určuje choreograf. Všetko, čo sa mažoretka na tréningu naučí, si povinne precvičuje aj doma.  
 
4. Mažoretka neruší hodinu skupine, ktorá ešte neskončila. Ak trénerka dovolí, môže si sadnúť      
na lavičku a v tichosti sa pozerať, príp. sa rozcvičovať, ak nie, čaká v šatni. Po skončení tréningu 
zodpovedá za mažoretku rodič, ktorý je povinný zabezpečiť jej odchod domov ihneď po ukončení 
tréningu. Rodič na zápisnom lístku vyznačí, či bude dieťa domov chodiť samo alebo v sprievode 
rodinného príslušníka. 
 
5. Mažoretka sa potrebuje na tréning sústrediť a preto sa neodporúča vstup akejkoľvek osoby       
na hodinu. Na prípadné otázky odpovedajú vedúca alebo trénerky hneď na začiatku alebo až        
po skončení tréningu. Tí, ktorí nie sú riadnymi členmi súboru, nemajú vstup na tréning povolený. 
Výnimku udeľuje len vedúca. 
 
6. Mažoretka sama (ak je plnoletá) a rodičia zodpovedajú za účasť na tréningoch a všetkých 
akciách. V prípade neprítomnosti rodič alebo mažoretka sama dostatočne vopred nahlási svoju 
neúčasť vo FB skupine (Mažoretky TAKTIK 2022/2023), príp. vedúcej súboru SMS-kou (0915 
589 737) alebo na email: mazoretkysobotiste@gmail.com. Práca v súbore je kolektívna práca a 
preto neúčasť každej mažoretky pôsobí negatívne na priebeh ďalšej činnosti skupiny. Dlhodobá 
neúčasť na tréningoch je dôvodom vyradenia mažoretky zo základnej zostavy. 
 
7. Mažoretka a rodič pravidelne (minimálne pred tréningom, pred vystúpením a súťažou) 
kontroluje informácie o zmenách a akciách v súkromnej FB skupine Mažoretky TAKTIK 2022/2023 a 
na stránke www.mazoretkysobotiste.webnode.sk (Info pre členov) alebo sa môže informovať 
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osobne či telefonicky u tréneriek po tréningu.  
 
8. Mažoretka dodržuje pravidlá pri vystúpeniach a súťažiach: čas príchodu, oblečenie, líčenie, 
česanie, obuv a doplnky: 
a) čas príchodu – mažoretka chodí včas, aby sa zúčastnila skúšky na mieste pred vystúpením,  a aby 
sa stihla prichystať; 
b) oblečenie – tímové tričká, mikiny a legíny, kostým na vešiaku a v obale, bielizeň bielej alebo 
telovej farby bez vzorov, príp. vo farbe kostýmu, telové silonky, najlepšie bez zosilneného sedu; 
c) líčenie – príde nenamaľovaná, čistá, bez tetovačiek a kresieb na koži; 
d) česanie – chodí učesaná z domu podľa pokynov vedúcej, zalakovať, použiť len čierne sponky 
(vlásenky) a gumičky čiernej farby alebo vo farbe vlasov;  
e) obuv – čisté biele alebo čierne cvičky, príp. čižmy /podľa pokynov vedúcej/; 
f) doplnky –  nemá na sebe žiadne retiazky, náramky, prstienky, náušnice, výnimkou sú rovnaké 
náušnice súboru. 
Ak sa súbor zúčastňuje aj akcií mimo SR, je potrebné, aby mažoretka vlastnila platný pas alebo 
občiansky preukaz. 
 
9. Mažoretka je povinná sa o svoje kostýmy a tímové oblečenie starať a zodpovedá za ich stav. 
Pranie je možné len v rukách, vo vlažnej vode a tekutom prášku, ktorý zabraňuje zafarbeniu 
a vyblednutiu. Kostým sa suší zavesený na vešiaku. Nežehliť a nepoužívať aviváž! V prípade 
poškodenia (straty) časti kostýmu uhradí poškodenú vec na vlastné náklady za obstarávaciu cenu. 
 
10. Mažoretka nemá dovolené prepožičiavať majetok súboru (kostýmy, hudobné podklady, 
choreografie a pod.) na iné ako súborové akcie bez súhlasu vedúcej. Taktiež sa nezúčastňuje ako 
mažoretka iných akcií bez súhlasu vedúcej.  
 
11. Mažoretka vykonáva činnosť až do konca sezóny, t. j. do 31. augusta daného roka. V prípade 
predčasného ukončenia členstva sa členský príspevok nevracia. Po ukončení činnosti v súbore vráti 
tímové oblečenie, kostýmy a doplnky do termínu, ktorý určí vedúca súboru. Všetky veci, ktoré si 
mažoretka neuhradila v plnej sume, sú majetkom súboru.  
 
 

 
Kontaktné údaje: 

Mažoretky TAKTIK Sobotište pri ZŠ Sobotište, 906 05 Sobotište 317 

vedúca súboru: Mgr. Eliška Havlová (tel. 0915 589 737) 

trénerky:  Natália Neznáma (tel. 0949 754 140), Ing. Tatiana Talábová (tel. 0903 657 796) 

www.mazoretkysobotiste.webnode.sk 

mazoretkysobotiste@gmail.com  

FB: Mažoretky Taktik Sobotište 

Súkromná FB skupina pre členov: Mažoretky TAKTIK 2022/2023 

 
 
 
 
Sobotište  3. 9. 2022               Mgr. E. Havlová   

          vedúca súboru 
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