Závazná přihláška
kroužek Barevný předškoláček

Jméno a příjmení rodiče ...................................................................................................................................
Kontakt : telefon ...................................................................................................................................................

e-mail ....................................................................................................................................................

Další osoby zmocněné vyzvedávat dítě z kroužku:
Jméno a příjmení

I

Kontakt

I

Poznámka

........................................................I.................................................I...............................................................................

........................................................I.................................................I...............................................................................
........................................................I.................................................I...............................................................................
........................................................I.................................................I...............................................................................
Jméno a přímení dítěte .........................................................................................................................................
Datum narození .......................................................................................................................................................

Důležité informace o dítěti (nemoci, léky, alergie,ADHD, aspergerův syndrom, fobie atd.)
............................................................................................................................................................................................

....................…….................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kontaktní údaje Lektorů: Mgr. Kateřina Tesárková – tel. 737511037, e-mail katka@barevneuceni.cz
Mgr. Lucie Vítková – tel. 721911606, e-mail lucka@barevneuceni.cz

Cena kroužku: 2500 Kč

Číslo účtu pro platbu: 1024324274/6100
Variabilní symbol - datum narození dítěte (bez mezer ve formátu ddmmrrrr)
Prosíme do poznámky napište jméno dítěte. Děkujeme.

Platby prosíme uhraďte do 7 pracovních dnů od zaslání přihlášky
Storno podmínky:

Účastník bere na vědomí, že vzhledem k nutnosti podstatnou část nákladů (materiální vybavení, nájem apod.) musí Lektorky zajistit a
uhradit předem, má účastník právo na vrácení zaplaceného účastnického poplatku pouze v rozsahu níže uvedeném:
Zrušení účasti do 10.2 2019 bude vrácena celá částka

Zrušení účasti od 11.2 2019 do 17.2 2019 činí storno poplatek 500Kč
Zrušení účasti od 18.2.1 do 22.2 2019 činí storno poplatek 1000Kč

Zrušení účasti od 22.2 2019 činí storno poplatek celou částku 2500 Kč nebo jinou částku, po dohodě s Lektorkami a přihlédnutím k
důvodům zrušení účasti.

Pokud účastník za sebe nalezne náhradu do začátku kroužku, bude mu vrácena celá částka.

Organizační opatření
Rodič se zavazuje

> Jednat slušně a ohleduplně vůči ostatním účastníkům a Lektorkám.
> Respektovat pokyny Lektorek.

> Informovat Lektorky o osobních skutečnostech významných pro účast na kroužku, zejména o
osobních údajích a aktuálním zdravotním stavu dítěte.
Bezpečnostní pokyny

Rodič bere na vědomí, že Lektorky jsou oprávněny rozhodnout o ukončení účasti účastníka na kroužku,
ze zdravotních či jiných závažných důvodů. V takovém případě zákonný zástupce zajistí převzetí dítěte
do své péče.
Za škody, které dítě úmyslně způsobí v době pobytu na kroužku na vybavení či zařízení učebny, nese

odpovědnost zákonný zástupce, který v případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozeného
zařízení škodu uhradí.

Prosíme rodiče, aby nedávali dětem na kroužek cenné věci a předměty jako například telefony,

elektronické hry, mp3 přehrávače, drahé hračky a podobně. Za jejich případnou ztrátu či rozbití Lektorky
neručí!

Rodič uděluje Lektorkám souhlas, aby uvedené údaje a případné další údaje, které sdělí Lektorkám v
rámci kroužku, Lektorky uchovaly výhradně pro účely kroužku a bezpečnosti dětí. Budou sloužit
výhradně Lektorkám a nebudou využité pro reklamní sdělení.

Souhlasím/Nesouhlasím aby moje dítě bylo v rámci kroužku fotografováno a natáčeno. Fotografie a videa
budou sloužit jako materiál pro rodiče a propagační materiál pro naše webové a facebookové stránky.

V .......................................

Dne .......................2018

Podpis rodiče ...............................................................................

