PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY

KONTAKTY
volnocasovky@paspoint.cz

775 199 808
koordinátorka dobrovolníků
a VČA Nicole Rauscherová
DŮLEŽITÉ:
Naším cílem je vytvořit skupinu účastníků, která by vyhovovala potřebám klientů. Jelikož děti mají
různé potřeby (např. tišší prostředí apod.), které respektujeme, dovolujeme si z přijatých přihlášek
sestavit skupinku, vždy pro daný zájmový kroužek, která bude mít obdobné potřeby. Díky tomu
vytvoříme pro dítě příjemnější a bezpečnější prostředí.
Cílem kroužků je poskytnout dítěti bezpečné prostředí, reagovat na potřeby dětí a vytvořit společně
funkční skupinu, která bude dítě integrovat a zároveň mu poskytne prostor pro individuální program.
O tom, zda jste byli zařazeni do kroužku, Vás budeme informovat po ukončení přihlašování.

Jak se přihlásit na kroužek?
Vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na volnocasovky@paspoint.cz do 20. 1. 2019.

INFORMACE K PLATBĚ:
Cena každého kroužku činí 60 Kč/ lekci. Konkrétní částku za celé pololetí naleznete u popisu
jednotlivých kroužků. Cena zahrnuje zajištění lektora, programu, pomůcek a materiálu.
Po ukončení přihlašování Vás budeme informovat, zda jste byli zařazeni do kroužku a
zašleme pokyny k platbě.
STORNO A VRÁCENÍ PENĚZ
V případě, že se Vaše dítě nebude moci kroužku účastnit a bude omluveno nejpozději 24 hod.
předem, VÝHRADNĚ NA E-MAIL ČI TEL. UVEDENÝ NAHOŘE, nebo bude kroužek zrušen z naší strany
(nemoc lektora apod.), budeme Vám na konci pololetí vracet částku za hodiny, kterých se Vaše dítě
neúčastnilo nebo které se nekonaly.
Kroužek zajišťuje proškolený lektor ve spolupráci s koordinátorkou a dobrovolníky. V případě
nedostatku dobrovolníků, si dovolujeme kroužek pro daný termín zrušit. Kroužek je možné realizovat,
pokud se jej zúčastní min. 2-3 dospělí (dle potřeby), abychom zajistili bezpečí a komfort dětí. Pokud se
kroužek v určitý termín nebude konat, bude Vás informovat koordinátorka VČA.
Pokud se v průběhu pololetí rozhodnete, že Vaše dítě kroužek dále navštěvovat nebude, informujte
nás o tom. V tomto případě si dovolujeme účtovat storno poplatek 200 Kč.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku VČA, Nicole Rauscherovou.

