Plesni klub Miki s 23 letno tradicijo združuje gibanje uma in telesa na zaupanja vreden in visoko strokoven način.
Plesalce obogatimo s kompetencami za življenje, od izkušnje tekmovalnega športa preko prepoznavanja
lastnih sposobnosti do kreativnega izražanja svoje osebnosti.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA STARŠEV/SKRBNIKOV
Dopolnjeni odgovori_20. 5. 2020
1. Prezapleteno za vas in otroke zaradi vseh ukrepov in priporočil NIJZ.
Usklajeno z navodili za plesalce in starše ter ostalimi internimi navodili, od četrtka, 14. 5., izvajamo treninge s
petimi tekmovalnimi skupinami. Celotna izvedba poteka tekoče, soodgovorno s strani vseh vpletenih, staršev,
plesalcev in trenerjev.
2. Ali mora plesalka/ec imeti masko, glede na to, da je star/a 9 let in da do 12. leta maske ne potrebujejo?
Skladno s priporočili NIJZ za izvajanje športnih treningov morajo vsi udeleženi na treningu masko nositi izven
dvorane.
Odgovori_12. 5. 2020
3. Kdaj se pričnejo treningi za duo?
Treningi za duo, solo (torej, individualne ure za posameznike, pare in plesne pare) so se že pričeli. Termine
uskladite s trenerji. Pomembno! V kolikor plesalci uporabljajo rekvizite, morajo te pred in po treningu razkužiti s
svojim razkužilom. Prosim, doma poiščite rešitev in jo uskladite s trenerjem.
4. Ali cena individualnih treningov ostaja enaka ali bo nižja, glede na to, da ni druge možnosti?
Cena individualnih treningov ostaja enaka. Sicer pa pričenjamo s treningi skupin.
5. Koliko bo plesalcev v času treninga? Bodo razdeljeni v manjše skupine?
Skupinski treningi se bodo izvajali izključno v naših največjih dvoranah, 180 m2 in po navodilih NIJZ in OKS o
primerni medsebojni razdalji omogočajo trening vsaj 24. plesalcem hkrati. Na tleh bo označen osebni prostor
plesalca, v katerem bo izvajal ogrevanje in manjše premike. Trenerji bodo plesalce opozarjali na medsebojne
varnostne razdalje. Dvorana tudi omogoča prostor za odlaganje osebnih predmetov (bidon in torba) na razdalji 2
metrov. Zato delitev na manjše skupine ne bo potrebna.
6. Imam sicer malo pomislekov glede vadbe. Pa upam, da bo šlo.
Prosimo vas, da ne odlašate s pomisleki in me/nas pokličete ali nam pišete. Na ta način bomo ustvarjali
vzajemno zaupanje in morda našli nove, primernejše ukrepe.
7. Zanima me, če boste uvedli kakšne dodatne higienske ukrepe. Čiščenje tal za vsako skupino, navajam kot
primer.
Da, uvedli smo dodatne samo-zaščitne ukrepe, kot so zapisani v navodilih za plesalce in starše ter internih
navodilih. Naštevam osnovne:
- Obvezno nošenje maske izven dvorane,
- Dozirniki razkužil so postavljeni pri glavnih vratih plesnega centra in pred dvoranami,
- Razkuževanje tal ob menjavi skupin in po potrebi med treningom,
- Spodbujanje plesalcev k upoštevanju in izvajanju samo-zaščitnih ukrepov s strani trenerjev in narisanih
napotkov po stenah plesnega centra.
8. V hiši imamo dva starejša (skoraj 80 let) in jih ne želimo izpostavljati nevarnosti.
Ker se plesalec treninga v dvorani zaradi navedenega razloga ne bo udeležil, bo trener zanj poiskal primerno
rešitev, da bo plesalec ostal v stiku s treningi. Tovrstne primere bomo individualno reševali.
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9. Ali se bodo tudi za njih izvajali treningi na daljavo, v kolikor se ne vključijo v dvorano?
Tovrstne primeri se bodo reševali glede na situacijo posameznih skupin. Morda tudi tako, da bodo plesalci sledili
on-line rednim treningom iz plesalnice (odvisno je od moči prenosa podatkov) ali pa bo skupina plesalcev
ohranila utečen sistem on-line treningov. O rešitvi boste obveščeni s strani trenerjev.

10. Predvidevam, da so treningi bolj zato, da ostanejo v kondiciji…..?
Način treningov bo prilagojen novi situaciji in generalno za skupine ne bo sledil ciklizaciji priprave na skupinska
tekmovanja, vse dokler od PZS ne prejmemo sporočilo o tekmovanjih za skupine. Trenerji bodo treninge
pripravili za napredek in razvoj vseh plesnih vrlin (poleg moči in kondicije predvsem gibljivost, hitrost,
eksplozivnost, plesnost, razvijanje različnih posebnosti tehnik rok, nog, obratov, skokov, gibov, ipd), ki jih
plesalci še morajo osvojiti. Dokler bodo odsotni s tekmovanj, bodo bolj posvečeni osebnemu plesnemu
napredku. Kar pa bo krasna odskočna deska v tekmovalno sezono, ko bo ta prišla.

11. Glede na to, da otroci tudi v šolo ne gredo, se žal ne strinjam z udeležbo skupinskih treningov.
Pomembna se mi zdi vključitev tega komentarja. Namreč, sama ne najdem vzporednice med situacijo v šoli in na
naših treningih kar zadeva ne-sprostitve vladnih ukrepov. Med navedbami MIZŠŠ ne najdem razloga, da učenci
od 4. do 8. razreda v šolo ne smejo zaradi medsebojnih stikov oz. medsebojne bližine z upoštevanjem ukrepov
NIJZ (medsebojna razdalja 2 metrov, nošenje zaščitne maske, umivanje/razkuževanje rok, ipd). Meni znan ukrep
zadržanju učencev doma je ta, da so v tej starosti otroci dovolj odgovorni, da lahko ostajajo sami doma.
12. Bodo morali plesati v maskah?
Plesalci nikakor ne bodo plesali v maskah. Po navodilih NIJZ bodo te nosili le izven plesne dvorane.
13. Prosim, res poskrbite za vse potrebne korake, da bodo otroci varni. Hvala.
Dragi starši. Verjemite, da nam je resnično v interesu, da bodo plesalci pri nas (še naprej) varni. Poskrbeli smo za
izvedbo vseh priporočil in navodil pristojnih organov, ki so za našo dejavnost nujna in jih lahko zagotavljamo. V
kolikor boste opazili napake, nas o tem spoštljivo obvestite. Smo le ljudje in vaša pomoč nam bo v pomoč.
14. Boste spraševali po zdravju otrok pred vsakim treningom in če je bil kdo v stiku z osebo, ki je zbolela za Covid?
Odločili smo se, da plesalcev ne bomo spraševali po zdravju pred vsakim treningom na način kot sprašujete in
tudi ne bomo dajali vam staršem v izpolnjevanje vprašalnik o zdravju, pred vsakim treningom. Zaupamo vam, da
boste starši skupaj s plesalci samo-odgovorno ravnali v vseh korakih samo-zaščite, ki jih priporoča NIJZ in smo jih
navedli v navodilih za plesalce in starše.
In kot je navedel starš plesalca, tudi mi verjamemo, »da je najbolj bistveno, da smo pošteni do sebe in drugih in
bolni ostajamo doma. Ostalo bomo zmogli«.
15. Glede na to da spadam v rizično skupino, bomo potrebovali malo več podatkov za odločitev!
Zavedamo se, da ima vsaka družina svoje specifike in vas prosimo, da nas o vaših situacijah obvestite, v kolikor
želite uskladitev možnosti treninga za plesalca. Spoštovali bomo vsakršno vašo odločitev in je ne bomo obsojali.
Vsak zase najbolj ve, kaj je zanj dobro. Prosimo le, da o odločitvi obvestite trenerja. Hvala.
16. Če se bodo corona razmere poslabšale, ga ne bomo pustili na trening v dvorano.
Sprejeli bomo vašo odločitev, prosili vas bomo, da nas boste o tem obvestili. V kolikor bo ponovno uvedena
karantena ali drugi ukrepi omejenega gibanja in druženja, bomo tudi mi, ekipa PK Miki, ukinili treninge v dvorani
in prešli na on line treninge.
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