
 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU provozovaným RC U Motýlků 

 
Školní rok: 2018 
 

  Název kurzu: Den a čas: 

  Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: 
 

  Jméno a příjmení rodiče: Tel. kontakt: 

E-mail: 

 Bydliště: 

 Tel. kontakt v době kurzu: 

 Poznámky (zdravotní stav, alergie, důležitá oznámení): 
 

Souhlasíme s tím, aby naše dítě navštěvovalo kurz pořádaný ŽÍT SPOLU o.p.s. Byli jsme seznámeni s 

provozním řádem, cenami a podmínkami kurzů, které jsou nedílnou součástí přihlášky na druhé straně. 

Rodiče nebo jiný doprovod dětí během kurzu „Cvičení rodičů s dětmi“ berou na vědomí, že jsou sami 

odpovědni za bezpečnost svých dětí během cvičební hodiny v celé budově. Lektorka kurzu má na starosti 

metodické řízení pravidelné cvičební hodiny, podává výklad k provádění cviků a vysvětluje, jak zajistit 

bezpečnost a dopomoc při cvičení. Nemůže tedy zodpovídat za jednotlivé děti.  

  

 

                V Praze dne                                                       Podpis zákonného zástupce 
 
 

 POZNÁMKY RC: 

 



 

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ A DĚTÍ navštěvující KURZY  

organizované ŽÍT SPOLU o.p.s. v roce 2018 

 

Rodiče a jejich děti mají právo na plnohodnotné lekce vedené lektory s adekvátním vzděláním, 

zaškolením, praxí. V případě zrušení hodiny ze strany RC U Motýlků (nemoc lektora, havárie vody…) se 

lekce po dohodě nahrazují v plné výši nebo se školné vrací, vše dle možností lektora a RC. 

Platby probíhají buď v hotovosti v místě konání kurzu (na 1. hodině kurzu), nebo na účet dle faktury. 

Dovolujeme si upozornit, že z organizačních důvodů není možné akceptovat odhlášení z běžícího kurzu a 

vracet již složené kurzovné. Uhrazené kurzovné je nevratné. Omluvy lekcí i rezervace náhradních hodin se 

dělají pouze přes rezervační systém, ke kterému jste obdrželi heslo.  

V případě nenaplnění kurzu se mohou lekce sloučit, lze odložit zahájení kurzu do naplnění či úplně zrušit. 

Omluvu můžete udělat předchozí den do 20:00 hodin proto, abyste získali adekvátní náhradu. 

Prosíme vás však, udělejte omluvu i později i přesto, že se vám náhrada již nebude počítat. Možná někdo 

hlídá lekci a bude rád,  

že se na lekci dostane. Příště i vy můžete být ti šťastní! 

S jakýmkoli problémem s rezervačním systémem pište na kurzy@umotylku.cz.  

Vstup do vnitřních prostor (RC, Sokolovna) vždy v čisté obuvi určené do herny, tělocvičny!!! 

Děti přebírá i odevzdává lektor vždy v přesném čase zahájení a ukončení dané lekce.  

Souhlasím s tím, aby naše fotodokumentace, video dokumentace byla použita pro potřeby RC (prezentace 

kroužků apod.). 

Trvání kurzů 

Jarní běh: 12.2. 2018–15.6. 2018 

Prázdniny/svátky: 1.2.2018-9.2.2018, velikonoční prázdniny 29.3.2018-2.4.2018, státní svátek/volno 30.4.- 

1.5.2018 (pondělí + úterý) a 8.5.2018 (úterý)  

 

             počet lekcí cena kurzu 95 Kč/ 45 min. 

 
Pondělí 

 
16 

 
1520 Kč 

 Úterý 16 1520 Kč 

Středa 18 1710 Kč 

Čtvrtek 17 1615Kč 

Pátek 17 1615 Kč 

             počet lekcí cena kurzu 115 Kč/ 60 min. 

 
Pondělí 

 
16 

 
1840 Kč 

Úterý 16 1840 Kč 

Středa 18 2070 Kč 

Čtvrtek 17 1955 Kč 

Pátek 17 1955 Kč 
                                                        

 

 

V Praze dne …......................................                                        

 

 

Podpis (zákonného zástupce) ...................................................... 


