
                                FunFabule s.r.o., 177 Petrovice u Karviné 735 72                                                      VS: 

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů pro potřeby FunFabule s.r.o. 

Závazná přihláška do programu Volnočasového jazykového 

centra FABULE – jazykové kurzy pro děti šk. rok 2017/18 

Kurz:  angličtina 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození:      Zdravotní pojišťovna: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Adresa: 

Telefonní kontakt: 

e-mail:  

Osoby oprávněné vyzvednout dítě z programu (jméno, příjmení + telefon) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kurzovné budu platit následujícím způsobem: 

Záloha 500,-- Kč (při odevzdání závazné přihlášky, platí se hotově) 

+ 1x 4500,-- Kč do 15. září   □    + 1x 2500,-- Kč (do 15. září) a 1x 2000,--Kč (do 15. ledna) □ 

Jiný způsob úhrady po individuální domluvě.  

Vyjádření o zdravotním stavu dítěte: 

Vyžaduje zdravotní stav dítěte zvláštní péči (např. alergie, chronická onemocnění – cukrovka, astma atp.?)       

ANO   NE 

V případě, že ano, jakou?............................................................................................................... 

Prohlašuji, že dítě netrpí žádnými infekčními chorobami ani jinými nemocemi, které by bránily v navštěvování programu. O 

jakýchkoliv změnách ve zdravotním stavu dítěte budu neprodleně informovat zástupce organizace na tel. e-mailovou adresu 

funfabule@gmail.com a ústně informovat lektora dítěte před zahájením lekce. 

   Datum a podpis zákonného zástupce 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s: 

- provozním řádem programu volnočasového jazykového centra FABULE, hygienickými a bezpečnostními předpisy a budu 

ho v plném rozsahu dodržovat 

- každou úhradou kurzovného potvrzuji seznámení s případnými změnami provozního řádu. Jsem si vědom(a), že při 

porušení provozního řádu může být dítě vyloučeno z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného 

- svým podpisem stvrzuji uzavření smlouvy mezi FunFabule s.r.o. a zákonným zástupcem dítětem dle níže uvedených 

podmínek na straně 2 závazné přihlášky 

- Souhlasím, aby fotografie a videozáznamy pořízené FunFabule s.r.o. při kurzech a ostatních aktivitách pořádaných touto 

organizací byly použity při propagaci a další činnosti FunFabule s.r.o. 



                                FunFabule s.r.o., 177 Petrovice u Karviné 735 72                                                      VS: 

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů pro potřeby FunFabule s.r.o. 

 

1. Program je realizován v prostorách Volnočasového jazykového centra Fabule, č. 177, Petrovice u Karviné a některé jeho 

aktivity se mohou uskutečnit mimo budovu v přilehlé zahradě.  

2. Doba příchodu dítěte do programu je minimálně 10 min. před zahájením programu a doba vyzvednutí dítěte je maximálně 5 

min. po skončení 90minutového programu. 

3. V případě, že dítě nebude odpovědnou osobou vyzvednuto v daném časovém limitu je zákonný zástupce povinen uhradit 

100Kč za každou započatou půlhodinu. 

4. Program probíhá ve skupině max. 10 dětí ve věku od 3 do 12 let (o přijetí do kurzu rozhoduje lektor a zástupci společnosti) 

a děti jsou dále děleny lektory do věkových kategorií dle uvážení lektora.  

5. Cena za roční program je 5 000 Kč/10 měsíců - 1 lekce týdně, každá lekce trvá 90 minut včetně 10min 

přestávky. V případě účasti dvou a více dětí (sourozenců) bude uplatněna sleva ve výši 500 Kč. 

Kurzovné je možné hradit ve splátkovém režimu na základě individuální domluvy. V případě odevzdání 

vyplněné závazné přihlášky je zákonný zástupce povinen uhradit celý program dle vyplněné přihlášky.  

6. Zákonný zástupce je povinen složit zálohu za kurzovné, která činí 500,- Kč. Platí se hotově při 

odevzdání závazné přihlášky. Tato záloha bude odečtena při platbě za druhé pololetí školního roku 

2017/2018.   

7. Cenu programu je zákonný zástupce povinen uhradit dle obdržené faktury na začátku školního roku. 

V případě pozdějšího nástupu do kurzu bude termín první platby kurzovného dohodnut se zástupci 

společnosti. 
8. Zaplacené kurzovné ani jeho části není možné převádět do následujícího měsíce, či vrátit. 

9. V případě zrušení programu ze strany organizátora, bude toto oznámeno ze strany lektora formou SMS na telefon uvedený na 

přihlášce nejpozději 2 hodiny před zahájením lekce. Pro tento program bude určen náhradní termín a bude oznámen formou 

SMS nejpozději 2 dny před jeho konáním. 

10. Program je veden pod vedením odborného lektora, který přebírá zodpovědnost za dítě v momentu zahájení programu do 

doby, kdy bude program ukončen. Před a po skončení programu za dítě zodpovídá osoba, která jej doprovází. Zákonný 

zástupce nebo jím pověřená osoba uvedená v přihlášce je povinna si dítě vyzvednout dle bodu 2. 

11. Zákonný zástupce je povinen informovat organizaci nebo lektora o zdravotním stavu dítěte v rozsahu uvedeném na přihlášce 

včetně veškerých změn (akutních onemocnění).  

12. Dítě se nemůže účastnit programu v případě, že 24h před nástupem do programu mělo zvýšenou teplotu, žaludeční a střevní 

potíže či jakékoliv podezření na možné infekční onemocnění. 

13. Vzhledem ke koncepci programu – jedná se o volnočasové aktivity vedené v cizím jazyce – je nezbytné ze strany rodičů zajistit 

pro dítě takové oblečení, které je pro tyto aktivity vhodné. Organizace ani lektor neodpovídají za ušpinění či poškození 

oblečení. 

14. Na program dítě nesmí nosit žádné cennosti či vlastní hračky. Veškerý materiál potřebný pro realizaci programu bude zajištěn 

ze strany organizátora. Organizátor není zodpovědný za ztrátu či poškození předmětů donesených dítětem.  

15. Je zakázáno vynášet jakékoliv vybavení centra FABULE mimo objekt. 

16. Zákonný zástupce je povinen aktualizovat veškeré údaje uvedené v přihlášce neprodleně po jejich zjištění pouze písemnou 

formou na e-mailovou adresu: funfabule@gmail.com. 

17. Veškeré další požadavky je nezbytné domluvit předem s lektorem programu, který má možnost tyto buď odsouhlasit či 

odmítnout. Veškeré aktualizace provozního řádu budou uvedeny na webových stránkách fabule.weebly.com a zákonný 

zástupce je povinen se s nimi aktuálně seznamovat. 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

mailto:funfabule@gmail.com

