OBECNÉ PODMÍNKY – KROUŽKY
1. Výuka v kroužcích lezení a boulderingu je rozdělena na dvě pololetí, tj. Říjen –
leden a únor – květen. O prázdninách a svátcích kroužky neprobíhají !!!
2. Přihlášku do kroužku je možné podat prostřednictvím online formuláře nebo emailem. Kdo se dostaví na první hodinu bez předchozího přihlášky, nebude mít
zajištěnou plnohodnotnou výuku, v horším případě se nebude moci hodiny zúčastnit.
3. Platbu za kroužek je možné provést převodem na účet č.2200394912/ 2010,
variabilní symbol – datum narození dítěte !!!
4. Zápis do kroužku v průběhu pololetí je možný po dohodě.
5. Nejpozději poslední týden v prosinci každý z účastníků kroužku (nebo rodič)
nahlásí, zda bude kroužek navštěvovat i ve druhém pololetí a zaplatí kurzovné za
druhé pololetí. Pokud dítě ani rodič neoznámí zájem pokračovat v návštěvách
kroužku, ani nezaplatí kurzovné včas, nebude s dítětem v dalších hodinách počítáno.
Druhé pololetí začíná 1. února.
6. Dítě na kroužek potřebuje sportovní oblečení, přezůvky a láhev na vodu. Ostatní
potřebné lezecké vybavení v rámci kroužku dětem poskytneme. Výběr vhodné obuvi
a úvazku lze konzultovat s instruktorem.
7. Na kroužek je třeba se dostavit s přiměřenou časovou rezervou (15 – 20 minut),
aby se děti stihly převléknout.
8. Instruktor je oprávněn z důvodu bezpečnosti vyloučit dítě z probíhající lekce,
v krajní variantě z kroužku, pokud bude neukázněné, nezvladatelné,
nespolupracující. Kompenzace kurzovného v případě vyloučení z kroužku jsou
nemožné !!!
9. Rodiče nemohou zasahovat do průběhu lekcí lezení. Konzultace s instruktory jsou
možné po skončení lekce. V zájmu zdárného průběhu lekcí rodičům doporučujeme,
aby se nezdržovali v prostoru lezecké stěny.
10. Z bezpečnostních důvodů je nezbytně nutné, aby všechny děti ihned po ukončení
každé lekce opustily prostor lezecké stěny. Provozovatel stěny a nikdo z instruktorů
není zodpovědný za úrazy vzniklé v důsledku nerespektování tohoto pravidla.
11. Nahrazování jednotlivých absencí není možné. V případě dlouhodobé absence
ze zdravotních důvodů je nutno tuto skutečnost co nejdříve ohlásit.
12. V případě zásahu vyšší moci nelze uplatňovat vrácení platby za kroužek.

