
Mákvirág – Hungarian American Athletic Club Folk Dance Group in New Brunswick 

School Year of 2020-2021 

Rules for Dancers, Parents and Teachers 
These rules were compiled to ensure a safe and fun learning environment 

Attendance 
1. Dancers must attend rehearsals to ensure that the group can proceed with the steps, music and choreography at a set pace. 
2. A dancer shouldn’t miss more than three rehearsals without running the risk of being unable to perform with their group as 

such absence results in falling behind with the dance material and at the same time holding back their partner and the 
group work.  

3. Parents must notify the teachers of the child’s absence.  We prefer the notification as early as possible.  If parents do not 
notify the teachers of the absence, the teachers will either call or email the parents.  

4. Dancers must attend performances assigned to their group. 
Safety 

5. It is the responsibility of the teachers to teach Hungarian folk dance and music for which a safe and positive environment is 
necessary.  Our program is a serious one and not a babysitting service.  Children are there to actively participate in the 
dance practice and are not to play on the stairs/elevator/ bathrooms which may result in accidents for which teachers, the 
HAAC and the scout organization are NOT responsible.  

6. It is strictly forbidden to stay on the second floor of the HAAC building without the presence of a dance teacher. 
7. Eating and chewing gum are forbidden during practice. 

Attire 
8. Each child must wear safe and comfortable shoes for the practice.  We suggest black buckle/strapped flat shoes for girls and 

black leather sole shoes for boys. Flip-flops, slippers, heavy boots, etc. are not acceptable.  
9. We encourage all the dancers to wear their Mákvirág T-shirts during the rehearsals. 
10. Girls must wear skirts during practice. Girls should have their hair tied or braided. 

Drop-Off / Pick-up 
11. Parents are responsible for dropping off their children at the beginning of the rehearsal and for picking up them up after 

rehearsal. Parents may make arrangements with other parents regarding pick-up and drop-off. Parents should notify the 
child’s dance teacher if they are late. 

Conduct 
12. Our policy with regard to conduct is that children who interrupt the learning process of others will get a warning.  If they 

receive multiple warnings with no result, we will request an open discussion with the child and the parents. If the problem 
after that time is still not resolved and we find that the child holds back the progress of the group, we reserve the right to 
temporarily suspend the child’s participation in this program.  

13. Parents are encouraged to communicate any concerns or issues with the teachers and the group’s administrator. We will 
listen to all concerns and opinions and will try to find a solution to all the questions. 

Photos & Videos 
14. The Mákvirág dance group reserves the right to take photos and videos of the dance group’s activities and publish them at 

various places as promotional materials. Mákvirág is not liable for pictures & videos published by others (e.g. parents, 
relatives). 

Community Work 
15. Community work is not only recommended, but required. Every family is expected to help the HAAC organization with a 

minimum of four hours of volunteer work on the day of the annual Hungarian Festival or the week before the festival.  
 

Families who are found to have been unable to fulfill this requirement will be charged an extra $100, which must be paid 
prior to the child being enrolled in the dance group for the following year.  

 
  

I, ______________________________________, a dancer of the Mákvirág dance group, read, understood and accepted the rules 
above.   
 
Dancer’s Signature: _______________________________________________    Date: ____________________ 
 
 
I, _______________________________, the parent of the above named dancer read, understood and accepted the rules above.  
 
Parent’s Signature: _______________________________________________    Date: ____________________



Mákvirág –A New Brunswick-i Magyar Klub Néptánc Csoportja 
2020/2021 Tanév 

Szabályok a táncosok, szülők, és tanárok számára 
Ezeket a szabályokat azért írtuk össze, hogy egy biztonságos és vidám környezetet biztosítsunk a 

táncosoknak, ahol a tánctanulás könnyen zajlik. 
Jelenlét 

1. A táncosok jelenléte nagyon fontos minden próbán annak érdekeben, hogy az egész csoport együtt tudjon haladni a 
lépések, az énekek és a koreográfia tanulásával egy előre megtervezett ütemben. 

2. Egy táncos nem hiányozhat több mint három próbáról az év folyamán. Háromnál több hiányzás esetén a táncos a 
szerepléseken való résztvételét kockáztatja, mivel ennyi hiányzás után lemarad a táncanyaggal és ugyanakkor a 
csoportmunkát hátráltatja.    

3. A szülő kötelessége, hogy a tánctanárt értesítse a hiányzásról a táncpróba kezdete előtt, lehetőleg a próbát megelőző 
napokban/hetekben. Ha a szülő nem értesíti a tanárt és gyermeke nem jelenik meg próbán, a tánctanár kapcsolatba lép a 
szülővel.  

4. A táncosok kötelesek részt venni a saját csoportjuk számára kijelölt előadásokon. 
Biztonság 

5. A tánctanár felelőssége, hogy autentikus magyar néptáncot tanítson, amihez biztonságos és pozitív környezetre van 
szükség. A tánccsoport nem gyerekmegőrzési szolgálat. A tánccsoport vezetői, a HAAC és a cserkész szövetség NEM 
felelősek semmilyen balesetért vagy sérülésért, ami a próba ideje alatt történik.   

6. Táncpróbák előtt, alatt és után tilos a HAAC felső emeletén tartózkodni tánctanár jelenléte nélkül. 

7. A táncpróba ideje alatt tilos a rágógumizás és az evés. 
Öltözet 

8. Minden táncos felelőssége, hogy táncra alkalmas, kényelmes cipőt hordjon a táncpróbán. Lányoknak fekete pántos cipőt 
ajánlunk, fiúknak pedig fekete bőrtalpú cipőt. Szandál, papucs, hócsizma, stb. nem elfogathatóak.  Ha a táncos táncra 
alkalmatlan cipőben jelenik meg, csupán nézőként vehet részt a próbán. 

9. Ajánljuk minden táncosnak, hogy a Mákvirág pólóját használja  a próbákon. 

10. A lányoknak szoknyát kell viselniük táncpróba alatt. A lányok fonott vagy copfban összekötött hajjal vegyenek részt a 
táncpróbán. 

Gyermek Átadas / Felvétel 

11. A szülők felelősek azért, hogy gyermeküket a próba elején átadják a tanároknak és a próba után felvegyék. A szülők egymás 
között intézkedhetnek, egymásnak segíthetnek a gyerekátadást és felvételt illetően. Ha a szülő késik vagy nincs jelen a 
felvételnél a táncpróba végén, kérjük értesítse a tánctanárt. 

Magaviselet 

12. Az a táncos aki fegyelmezetlenül viselkedik és ezzel megnehezíti más táncosok tanulását és a tanctanár munkáját, az első 
alkalommal figyelmeztetést kap.  Töbszörös figyelmeztetés után értesítjük a szülőket a problémáról és közös megbeszelést 
indítványozunk. Ha a fegyelmezetlen viselkedés továbbra is folytatódik, a táncprogramban való résztvétel ideiglenes 
felfüggesztését tanácsoljuk.  

13. A tánccsoporttal kapcsolatos ügyeket vagy javaslatokat a szülők megbeszélhetik a tanárokkal és a tánccsoport 
adminisztrátorával. Mindenki vélemenyét meghallgatjuk és törekszünk megoldást találni a felmerülő kérdésekre.  

Fotózás és videózás 

14. A Mákvirág tánccsoport fenntartja a jogot arra, hogy a tánccsoport aktivitását fotókkal és videókkal dokumentálja és a 
felvett anyagot különböző helyeken publikálja mint a ismeretterjesztő és reklámanyagot. A tánccsoport nem vállal 
felelősseget azokért a fotókért vagy videókért, amit mások (pl. szülők) tesznek közzé. 

Közösségi önkéntes munka 

15. A közösségi munka nemcsak ajánlott, hanem kötelező. Minden család köteles minimum négy órát segíteni a HAAC-nek a 
Magyar Fesztivál napján (június első szombatján) vagy pedig a fesztivál előtti héten. 

 
Azoknak a családoknak akik ezt nem tudják teljesíteni, plusz $100-t fogunk felszámolni amit kötelező lesz 
befizetni mielőtt a táncos csatlakozhatna a tánccsoporthoz a következő évben.   
 

Én,___________________________________, a Mákvirág táncosa, elolvastam, megértettem és elfogadtam a fenti szabályokat.   
 
Táncos Aláírása:____________________________________________        Dátum: __________________ 
 
Én, ____________________________________, a Mákvirág táncosának szülője megértettem és elfogadtam a fenti szabályokat.  
 
Szülő Aláírása:____________________________________________        Dátum: __________________ 


