Podmínky docházky na kroužek, oddíl
Rodiče či zák.zástupci dítěte mají možnost před přihlášením dítěte na kroužek/ oddíl/ zkusit
jednu, vzorovou, hodinu a to za cenu uvedenou níže v ceníku kroužků.
Do kroužku /oddílu/ je dítě přihlášeno vyplněním přihlášky na kroužek/ oddíl/ rodičem nebo
zák. zástupcem dítěte a uhrazením zálohy či platby za celý kroužek/ oddíl/ dle domluvené
docházky. Uhrazení celého kroužku / oddílu/ musí být nejpozději v den začátku docházky na
kroužek, dle ceníku kroužků.
Rodiče či pověření zástupci osobně předají dítě osobě pověřené vedením kroužku /
oddílu/provozovatelem a to max. 5 min. před začátkem každého kroužku. Pověřená osoba
po skončení kroužku osobně předá dítě rodiči nebo písemně pověřenému zástupci
k vyzvednutí, a to nejpozději 5 min po ukončení kroužku. V případě nedodržení uvedených
časů má provozovatel kroužku nárok na úhradu nákladů za delší pobyt dítěte a to ve výši 50,Kč za každou započatou hodinu. Nestačí dítě vysadit u vchodu do statku a odjet.
Nemůže – li se dítě zúčastnit zaplaceného termínu na kroužku/ oddílu/, musí být rodičem
nebo zák. zástupcem omluveno telefonicky nebo SMS .Je - li omluveno více než 24 hod před
začátkem takovéhoto termínu kroužku, vzniká dítěti nárok na náhradu celého omluveného
termínu a to účastí na jiném volném termínu kroužku, který je provozovatelem rodiči
nabídnut. Čerpat náhradu je možné do 30 dnů od jejího vzniku. Omluví – li rodič dítě méně
než 24 hod před začátkem kroužku není nárok na náhradu.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit docházku na kroužek dítěti v těchto případech:
. Při opakovaných pozdních příchodech o více než 15 min nebo při dvou a více neomluvených
docházkách na kroužek / oddíl/, a to bez nároku na vrácení peněz za neodchozené termíny.
. Při opakovaném hrubém porušení Provozního řádu dítětem, rodičem či jiným doprovodem
dítěte, na které byli provozovatelem alespoň jednou slovně upozorněni, a to bez nároku na
vrácení peněz za neodchozené hodiny.
Rodič má právo ukončit docházku na kroužek / oddíl/ a to písemně k datu, které je po
prokazatelném doručení tohoto ukončení docházky. Provozovatel vyplatí rodiči / zák.
zástupci/ peníze za termíny kroužků / oddílů/ po ukončení docházky, avšak při odečtení
rozdílu ceny termínů celého kroužku / oddílu/ a ceny termínů, které jsou nižší než plný
počet termínu uvedených v přihlášce dle sazebníku uvedeného níže.

Ceník kroužků
Vzorová hodina - ve všední den……………………………………………………….....590,-Kč
Plný počet kroužků dle přihlášky - ve všední den…………………………………. 490,-Kč / za 1 termín
Nižší počet termínů než je v přihlášce ve všední den……………………………..690,-Kč/ za 1 termín

Vzorová hodina - víkend……………………………………….690,-Kč
Plný počet termínů dle přihlášky – víkend…………….590,-/ za 1 termín
Nižší počet termínů než v přihlášce – víkend………..790,-Kč/ za 1 termín
Ceny oddílu jsou shodné s cenami kroužků o víkendu.

