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Provozní řád kurzu Šikula
Přihlášením se do kurzu Šikula se zavazuji k dodržování tohoto provozního řádu a hygienických a
bezpečnostních předpisů.
1. Program je realizován v prostorách MŠ Sibřina, Ateliéru v podkroví, některé jeho aktivity se mohou

uskutečnit mimo budovu (při hezkém počasí na travnatém prostoru u školky).
2. Program je realizován vždy dle rozpisu uvedeného na webových stránkách www.kurzy-tvorime.cz a

http://skolka-sibrina.webnode.cz/krouzky/ .
3. Cena kurzu se odvíjí od výběru kurzu, kurzovné na pololetí je možno za zvýhodněnou cenu uhradit
převodem na číslo účtu1190103012/3030 nebo hotově do termínu 1. hodiny kurzu, případně je
možno vybrané kurzy hradit při jednorázové návštěvě. Ceny a termíny konání kurzů jsou rovněž
uvedeny na www.kurzy-tvorime.cz.
4. Doba příchodu dítěte do kurzu je v čase zahájení hodiny a doba vyzvednutí dítěte je maximálně 5
min. po skončení programu.
5. V případě zrušení kurzu 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 po dohodě se všemi přihlášenými.
6. Omluvu dítěte nebo účastníka kurzu je nutno provést vždy nejpozději do 2 hodin před začátkem
lekce.
7. 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.
8. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba uvedená v přihlášce je povinna si dítě vyzvednout do 5
minut od ukončení programu. V případě, že nestihnete dítě vyzvednout včas, informujte, prosím,
neprodleně lektora. Lektor je oprávněn požadovat na zákonném zástupci úhradu 100 Kč za každou
započatou půlhodinu.
9. Pokud zákonný zástupce souhlasí s vyzvedáváním dítěte ze třídy MŠ a jeho vracením zpět, je nutné
tento souhlas vyjádřit podpisem ve své třídě MŠ. Lektor odpovídá za dítě okamžikem převzetí ze
třídy MŠ až do okamžiku vrácení dítěte do třídy MŠ.
10. Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním fotografií výrobků i fotografováním během programu
kurzu za účelem prezentace fotografií především na webových stránkách www.kurzy-tvorime.cz,
příp. jiných materiálech lektora.
11. Zákonný zástupce je povinen informovat organizátora nebo lektora o zdravotním stavu dítěte v
rozsahu uvedeném na přihlášce včetně veškerých změn (akutních onemocnění).
12. Dítě nebo jakýkoliv účastník kurzu se nemohou účastnit programu v případě, že 24 hodin před
nástupem do programu mělo zvýšenou teplotu, žaludeční a střevní potíže či jakékoliv podezření na
možné infekční onemocnění, nesmí trpět žádnými infekčními chorobami ani jinými nemocemi, které
by bránily v navštěvování kurzu. O jakýchkoliv změnách ve zdravotním stavu dítěte je nutno
neprodleně informovat lektora na tel. 723 022 100 nebo e-mail olga.sebkova@gmail.com.
13. Vzhledem ke koncepci programu – jedná se o volnočasové aktivity výtvarného charakteru – 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. Lektor zapůjčí zdarma
účastníkovi kurzu pracovní oděv, vlastní pracovní oblečení je možno si uschovat v ateliéru.
14. Není vhodné, aby si dítě na program nosilo žádné cennosti či vlastní hračky. Veškerý materiál
potřebný pro realizaci programu bude zajištěn ze strany lektora. Lektor není zodpovědný za ztrátu či
poškození předmětů donesených dítětem. Bez svolení lektora není dovoleno vynášet jakékoliv
vybavení z ateliéru.
15. V celém objektu MŠ (kromě přízemí a suterénu) je nutno se pohybovat pouze po přezutí.
16. Zákonný zástupce je povinen aktualizovat veškeré údaje uvedené v přihlášce neprodleně po jejich
zjištění pouze písemnou formou na e-mailovou adresu: olga.sebkova@gmail.com.
17. Veškeré další požadavky je nezbytné domluvit předem s lektorem, který má možnost tyto buď
odsouhlasit či odmítnout. Veškeré aktualizace provozního řádu budou uvedeny na webových
stránkách www.kurzy-tvorime.cz a zákonný zástupce je povinen se s nimi seznámit.
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