Podmínky účasti v kroúžkú Hybeme detmi
Docházka a chování?
-

Včasný příchod na kroužek (pokud není dítě vyzvedáváno lektorem z družiny), pozdní
příchody narušují chod lekce
Poslouchat pokyny lektora, škody způsobené neuposlechnutím lektora hradí zákonný
zástupce dítěte
Velmi nevhodné chování může vést až k vyloučení dítěte z kroužku
Za děti, které se z jakéhokoliv důvodu nemohly dostavit na kroužek, nenese lektor ani
zřizovatel odpovědnost
Rodiče prosíme, aby svou přítomností nenarušovali kroužek, návštěva kroužku je možná
pouze po předchozí domluvě s organizátorem kroužků. Děkujeme

Co když budu nemocný nebo se nebudu moct dostavit na kroužek?
-

-

Dejte nám prosím vždy vědět, když dítě nebude moct na kroužek (informovat můžete
přímo lektora prostřednictvím sms, telefon na lektory je vždy dostupný na webu
www.hybemedetmi.cz/lektori.php nebo e-mailem na info@hybemedetmi.cz ) Děkujeme
Nahrazení hodin je možné v jiném čase (pokud provozujeme více kroužků na jedné škole)
nebo je možné se účastnit taneční lekce v jiné škole (seznam škol, kde působíme,
naleznete na www.hybemedetmi.cz)

Co když onemocní lektor nebo se na poslední chvíli nebude moct dostavit?
-

I to se samozřejmě může stát, v těchto případech je lektor suplován plnohodnotným
záskokem (většinou z řad našich lektorů)
Organizátoři kroužků si vyhrazují právo zrušení hodiny v případě nezbytně nutných (náhlé
zdravotní problémy lektora, apod), v těchto případech se Vás budeme snažit neprodleně
informovat (nestává se to však často - ve školním roce 2012/2013 neodpadla žádná
hodina)

Pořizování video a foto záznamů
-

Bez souhlasu lektora je zakázáno pořizovat jakýkoliv video či foto záznam
Organizátoři si vyhrazují právo fotografie a videa pořízené na kroužku či jiných akcích
(soustředění, taneční akademie/soutěž, apod) zveřejnit na stránkách
www.hybemedetmi.cz nebo využit těchto materiálů k propagační činnosti

Storno podmínky a odhlášení
-

Před začátkem kroužku vracíme kurzovné v plné výši
Odhlášení kroužku je možné kdykoliv, nicméně kurzovné po započetí kroužku už není
možné vrátit
Odhlášení z kroužku je třeba písemně, buď na e-mail info@hybemedetmi.cz nebo
vytištěnou odhlášku předejte lektorovi kroužku

-

V případě, že se v průběhu kroužku odhlásíte a místo vás chodí náhradník, částku
převádíme
V případě dlouhodobých nemocí, poskytujeme slevu na další školní rok/pololetí, vždy je
potřeba zpráva lékaře a tyto případy jsou řešeny individuálně s organizátorem kroužků

Co se stane, když kroužek neotevřeme?
-

V těchto případech vracíme plnou částku kurzovného

