Smlouva o docházení do družiny/kroužků
uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině, v platném znění (dále jen „zákon“)
EDUKA BÁBETKO z.s.
IČ: 05617294
se sídlem Cementářské sídliště 1313, 75301 Hranice
zastoupená Mgr. Veronikou Hápovou, předsedou spolku
(dále jen „poskytovatel“)
a
Rodiče:
rodič:_____________________________________________,
RČ: ________________________,
bydliště: ___________________________________, PSČ _______________________,
tel.: _______________________, e-mail: ________________________________,
(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)
jakožto zákonní zástupci dítěte:_____________________________,
RČ ______________________,
místo narození: ____________________, bydliště:
__________________________________, PSČ __________________, zdravotní
pojišťovna: ___________________________
(dále jen „dítě“)

Přihlášení do:
A) kroužku: hudebně-pohybový, výtvarné kouzlení-pokusy, judo, angličtina, Monte
dílny, malý chovatel (nehodící se škrtněte)
B) družiny s Monte prvky

1. Přihlášení do
Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku/družiny pouze v případě, kdy za
kroužek/družinu do první lekce podepíše smlovu o docházení do družiny/kroužku a má
uhrazené kroužkovné/družinu. Přihláška je platná vždy na daný školní rok, výjimkou jsou
sezónní kroužky. Poskytovatelem poskytované služby je Eduka Bábetko z.s., IČ: 05617294,
sídlo Cementářské sídliště 1313, 75301 Hranice.
2. Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku/družiny
Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit vyplněním přihlášky a zaplacením
kroužkovného/družiny.
3. Bezpečnost dětí
Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě. Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením,
včetně doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti. Vaše dítě lektor vyzvedne od
paní učitelky, odvede do učebny, tělocvičny nebo pro některé specifické kroužky ven a po
skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy. Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost

práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. V případě, že je dítě
přihlášeno do družiny, je po celou dobu pod dohledem kvalifikovanho personálu.
4. Zdravotní stav
Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku/družiny pouze
pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a
prozatím absolvovalo všechna povinná očkování. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní,
psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i
do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby
informaci o omezení měli. POZOR! Pokud dítě trpí jakýmkoliv příznaky nemoci COVID-19
nebo přišlo v poslední době do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na COVID19, nesmí se kroužku/pobytu v družině účastnit.
5. Cena kroužku/družiny
Cena kroužků/družiny je uvedena v platném ceníku, který je nedílnou součástí.
6. Platba kroužků – úhrada kroužkovného
Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné/družinu
měsíčně na základě vystavené faktury pod správným variabilním symbolem na účet.
V případě nemoci se kroužkovné nevrací. Pokud není kroužkovné v daných termínech
uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo Poskytovatelem
písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani
Poskytovatel za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.
7. Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce
Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodič kontaktován s nabídkou
alternativy (jiný kroužek apod.). Pokud se organizace s rodičem na jiné službě nedohodnou,
organizace automaticky vrátí poměrnou část kroužkovného za neuskutečněné lekce.
Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek
nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla
obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů
od konání první lekce.
8. Omezení činnosti z důvodu pandemie COVID-19
Pokud v průběhu školního roku dojde k omezení činnosti způsobené legislativním opatřením
a kroužky nebude možné realizovat ve standardní formě (prezenčně, v učebně), budou
kroužky realizovány alternativním způsobem s přihlédnutím na typ kroužku a věkovou
skladbu dětí. Alternativní způsoby budou realizovány v tomto pořadí:
•

venku: pokud to umožňují opatření a kroužek s ohledem na pomůcky a počasí je
možné takto odučit

•

distančně (online): pokud není možný předchozí bod a kroužek s ohledem na svoji
charakteristiku to umožňuje.

Platba za kroužky odučené alternativní způsobem se v tomto případě nevrací.
V případě, že nebude možné po dobu celého školního roku odučit zbylé lekce alternativním
způsobem, bude na konci školního roku vrácena poměrná část kroužkovného. V případech,
kdy nedojde k odučení ani jedné lekce v průběhu školního roku vrací se celá platba za
kroužek.
9. Co s sebou na kroužek
Bude vždy upřesněno před zahájením s lektorem.

10. Fotografie a videonahrávky
Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou
být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím Poskytovatelem pro jejich
propagační a reklamní účely.
11. Spolupráce
Kdykoliv nám zavolejte dotaz, přání či námět, budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou
vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti
vás a vašich dětí.
16. Podmínky pro zpracování osobních údajů
Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních
údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Poskytovatelem služby a správcem těchto
osobních údajů je Eduka Bábetko z.s., IČ: 05617294, sídlo Cementářské sídliště 1313,
75301 Hranice. Práva a povinnosti se řídí zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění
smluvních závazků Poskytovatele vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro
jiné marketingové účely Poskytovatele (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům
o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných kroužky, o
potřebných pomůckách na kroužky). Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu,
která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
V Olomouci dne

V Olomouci dne

____________________________________

___________________________________
_

Eduka Bábetko z.s.
Mgr. Veronika Hápová, předseda spolku

___________________________________
_
rodiče

