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PŘIHLÁŠKA NA KROUŽKY - 1. POL. ŠK. ROKU 2015/2016 
Kroužky/kurzy organizuje Centrum volného času LEONARDO, Praha – Dolní Měcholupy. 

Jméno: …………………………………………………..……Datum narození: ………………… 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………. 

Mobil: …………………………      e-mail: …………………………….…………………………… 

Zákonný zástupce dítěte:    jméno: ………………………………………………………………….. 

mobil: …………………………...    e-mail: ………………………………………………………… 

Další osoby k vyzvedávání (jméno a mobil): ……………………………………………………...… 

…………………………………………………………………  Dítě smí odcházet samo: ANO - NE 

Závazně přihlašuji na tyto kroužky:                (přihlášení na Hudební kurzy Yamaha viz web) 
X Vyz. Název Věk/úroveň Čas Cena*  X Vyz. Název Věk/úroveň Čas Cena* 

  Angličtina I MŠ zač.3-5l. út 15:30-16:15 1350,-*   --- Tancování B 6-8 let st 17:20-18:05 1100,- 

  Angličtina II A MŠ pokr. 4-6l. út 16:30-17:15 1350,-   --- DMTS (Tance) ZŠ 3.+tř. st 18:15-19:15 1200,- 

  Angličtina II B MŠ pokr.4-6l. čt 15:30-16:15 1350,-*   --- Baletní přípravka MŠ 4-5 let čt 16:30-17:15  1100,- 

  Angličtina III A MŠ pokr.5-6l. st 13:00-13:45 1350,-*   --- Balet 5-8 let čt 17:20-18:05 1100,- 

 --- Angličtina III B MŠ pokr.5-6l. čt 16:30-17:15 1350,-    Roztleskávačky M. 4-5 let čt 16:45-17:30 1100,- 

  Angličtina IV ZŠ 1.tř. út 14:15-15:00 1350,-*   --- Roztleskávačky P. 6+ let čt 17:40-18:25 1100,- 

  Angličtina V ZŠ 2.tř. po 14:15-15:00 1350,-*    Jóga dětí I MŠ st 15:30-16:15 1100,- 

  Angličtina VI A ZŠ 3.-5.tř. čt 14:15-15:00 1350,-*   --- Jóga dětí II ZŠ út 15:30-16:15 1100,- 

  Angličtina VI B ZŠ 3.-5.tř. po 15:30-16:15 1350,-        

  Ang.intensiv jr. ZŠ 1.-2.tř. st 14:15-15:00 1350,-*   --- Tyátr ZŠ 1.-3.tř. po 17:30-18:30 1200,- 

        --- Kejklíři ZŠ 4.+tř. út 17:45-19:15 1400,- 

 --- Němčina dle zájmu st odpol. 1350,-    Hudebníčci MŠ 3-5l. čt 15:30-16:15 1100,-* 

  Výtvarka A MŠ út 15:30-16:15 1100,-*    Muzikanti MŠ 4-6l. po 12:50-13:35 1100,-* 

 --- Výtvarka B MŠ út 16:30-17:15 1100,-   --- Keyboard (15 ind.l.) ZŠ dle dohody 1800,- 

        --- Kytara (15 indiv.l.) ZŠ po 16:30 –  1800,- 

  Výtvarka D MŠ čt 15:30-16:15 1100,-*   --- Klavír (15 indiv.l.) ZŠ dle dohody 1800,- 

  Ateliér I 6-8l. zač. čt 14:15-15:15 1360,-*   --- Flétna (15 indiv.l.) 5+ let dle dohody 1800,- 

 --- Ateliér II ZŠ 2.-3.tř.pokr. út 16:30-17:30 1360,-   --- Flétna (dvojice) 5+ let út cca 16 – 17h 1200,- 

 --- Ateliér III ZŠ 4.+tř. pokr.  st 17:00-18:00 1440,-   --- Flétna (dvojice) 5+ let čt 16:30 –  1200,- 

 --- Kreslení komiksů ZŠ 3.+tř. po 16:30-17:15 1100,-   --- Lesánci MŠ 4-6l. po 13:45-15:15 1550,- 

  Cesty dětí do století 6+ let po 15:30-16:15 1250,-*    Šachy ZŠ zač. st 13:45-14:30 1100,-* 

        --- Geocaching (sudé t.) ZŠ 2.+tř. st 15:15-18:00 1000,- 

  Páteční tvoření 5-8 let pá 15:30-17:00 2000,-*   --- Vycházky Prahou ZŠ 2.+tř. pá 14:00-18h 2500,- 

 --- Malý keramik 2,5-4 roky po 10:00-10:45 1350,-   --- Skřítci A  2-4letí út 8:00-11:00 3500,- 

  Keramika I A MŠ zač.3-5l. po 15:30-16:15 1350,-*   --- Skřítci B 2-4letí čt 8:00-11:00 3500,- 

  Keramika I B MŠ zač.4-6l. po 16:30-17:15 1350,-   --- Cvičení R a D rod.+děti 2-3r. po 17:05-17:50 1100,- 

  Keramika II A MŠ pokr. út 15:30-16:15 1350,-*   --- Chlupáčci rod.+děti 1,5-3r. pá 9:00-11:00 2700,- 

  Keramika II B MŠ pokr. st 15:30-16:15 1350,-   --- Angl. zač. (4-6 os) dospělí po 18:20-19:20 1600,- 

  Keramika III 5-7l. pokr. st 14:15-15:00 1350,-*   --- Angl. pokr. (4-6 os) dospělí st 18:00-19:00 1600,- 

 --- Keramika IV ZŠ čt 15:30-16:15 1350,-   --- Angličtina (15 ind.l.) dospělí dle dohody 3450,- 

 --- Keramika V ZŠ pokr. čt 16:40-17:40 1440,-   --- Francouzšt. (4-6os) dospělí pá 8:30-9:30 1600,- 

 --- Sportovky MŠ 3-4l. po 16:10-16:55 1100,-   --- Keramika dospělí čt 9:00-11:00 3330,- 

  Atletická školka A MŠ 4-6l. po 15:15-16:00 1100,-*   --- Dance variace dospělí (16+) út 19:30-20:30 1440,- 

  Atletická školka B MŠ 4-6l. st 15:15-16:00 1100,-*   --- Fit Dance A dospělí (16+) ne 18:30-19:30 1440,- 

  Atletická školka C MŠ 4-6l. st 16:10-16:55 1100,-*   --- Fit Dance B dospělí (16+) ne 19:30-20:30 1440,- 

  Minitanečky A MŠ 3-5l. zač. po 16:30-17:15 1100,-   --- Jóga A 1 dospělí po 19:30-20:30 1440,- 

  Minitanečky B MŠ 3-5l. zač. čt 15:30-16:15 1100,-*   --- Jóga A 2 dospělí po 20:40-21:40 1440,- 

  Tanečky A MŠ 4+5l.pokr. út 16:30-17:15 1100,-   --- Jóga B dospělí st 19:30-20:30 1440,- 

  Tanečky B MŠ 4+5l.pokr. st 16:30-17:15 1100,-   --- Port De Bras dospělí  čt 19:30-20:30 1440,- 

 --- Tancování A 6-8 let út 17:20-18:05 1100,-        

* Při vyzvedávání dítěte z MŠ či ZŠ se kurzovné kroužku zvyšuje o 50,- Kč. Zájem o vyzvedávání označte ve sloupci Vyz. uvedením „MŠ“ či „ZŠ“. 

Kroužky probíhají: 7.9.2015–28.1.2016 kromě dnů školních prázdnin a státních svátků a 21.-22.12.2015. 

Kurzovné odráží počet hodin v pololetí (18lekcí nebo 15 indiv.). Kurzovné se platí PŘEDEM, tedy 

nejpozději před první lekcí, převodem na bankovní účet 2400645333/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte 

jméno a příjmení přihlášeného.  
SOUHLASÍM S CENAMI A S VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI NA ZADNÍ STRANĚ PŘIHLÁŠKY.  

Dne …………………..     Podpis: ……………………………………….. 
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Všeobecné podmínky kroužků a kurzů LEONARDO 

Účelem těchto podmínek je stanovit pravidla, která umožní, aby kroužky a kurzy probíhaly ke spokojenosti všech 

účastníků, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost dětí i dospělých a aby LEONARDO, jenž je dobrovolnou a 

neziskovou organizací, bylo i do budoucna schopné zajišťovat kroužky a kurzy pro zájemce. Vždy je možné pokusit se 

o dohodu odlišnou od těchto pravidel; pokud to jen trochu půjde, samozřejmě Vám rádi vyjdeme vstříc. 

 Výuka v kroužcích/kurzech se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších 

předem určených dnech. Přesná data konání/nekonání kroužků jsou uvedena na přední straně přihlášky.  

 Kroužek/kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se na něj zapíše minimálně 5 osob, které řádně uhradí 

kurzovné. Jiný minimální počet účastníků nutný pro otevření kroužku/kurzu je po dohodě za určitých 

podmínek možný. 

 Úhrada kurzovného ve splátkách je možná jen po předchozí dohodě a jen ve výjimečných a odůvodněných 

případech.  

 Pokud na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte LEONARDO zajišťuje vyzvednutí dítěte ze školní 

družiny/MŠ a odvedení do kroužku nebo kurzu, zákonný zástupce je povinen předat družině/MŠ příslušnou 

plnou moc. Zároveň se u mladších dětí zavazuje, že dítě k převodu cizím člověkem náležitě připraví a vybaví 

(jednoduché oblečení, batůžek s přezůvkami a svačinou atd.). 

 Vyzvedávání se uskuteční, pokud nabídku využijí (zaškrtnou v přihlášce) minimálně tři osoby v kurzu. 

 Děti do 15 let věku může po skončení kroužku nebo kurzu vyzvednout pouze osoba uvedená v písemné 

přihlášce nebo jinak písemně určená; samostatný odchod dítěte mladšího 15 let je možný jen s předchozím 

písemným souhlasem zákonného zástupce (viz přední strana přihlášky). 

 Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že výuka dítěte může probíhat i mimo prostory Leonarda. O této 

skutečnosti bude zástupce dítěte informován. 

 Pokud se bez předchozí dohody s lektorem osoba účastnící se kroužku nebo kurzu dostaví déle než 10 minut 

po počátku hodiny, nemusí jí být účast na dané hodině umožněna; odpovídající část kurzovného se nevrací.  

 Osoba účastnící se kroužku nebo kurzu musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilá účasti a 

v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, 

který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii).  

 Účast dětí na hodině, stejně jako výjimka při nahlášeném vyzvedávání z družiny/MŠ se omlouvá a sděluje 

prostřednictvím SMS přímo lektorovi nebo na služební telefon. Prosíme rodiče o omlouvání dětí, nejlépe 

minimálně den předem, napomůžete tím plynulé a správně připravené výuce. 

 Pokud se hodina neskuteční z důvodu nemoci lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, 

který si sjedná lektor s účastníky. 

 LEONARDO si vyhrazuje právo v případě potřeby zajistit kroužku/kurzu adekvátního náhradního lektora. 

 Zmeškané lekce z důvodu nemoci dítěte se nenahrazují. Výjimkou je program Skřítci a individuální lekce, kdy 

se za omluvenou považuje lekce odvolaná nejpozději den předem prostřednictvím SMS lektorovi. 

 Permanentky na výuku/docházku platí vždy jen pro jedno dané pololetí. 

 Veškeré úrazy při kroužcích nebo kurzech musí být ihned hlášeny lektorovi odpovědnému za danou hodinu.  

 Za věci odložené před vstupem do prostor Leonarda a v šatně nenese LEONARDO odpovědnost; při počtu 

osob přicházejících do našich prostor není v našich silách zajistit odpovídající hlídání těchto věcí bez 

výrazného navýšení kurzovného. 

 Vrácení kurzovného v případě ukončení účasti na kroužku nebo kurzu je možné jen v těchto případech:  

a) dlouhodobá nemoc dítěte (min. 6 po sobě jdoucích týdnů), b) stěhování rodiny do vzdáleného bydliště,  

c) individuální výjimka, kterou schválí statutární orgán Leonarda.  

 V případě volné kapacity je možno nastoupit do kroužku i v průběhu pololetí, vždy k první hodině měsíce. 

Kurzovné v tomto případě úměrně zohledňuje měsíc nástupu. 

 Fotografie prací a práce dětí na kroužcích lze použít pro prezentaci aktivit Leonarda. 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely statistických výstupů a pro informování o činnosti CVČ. 

 

LEONARDO si vyhrazuje právo tyto podmínky v závažných případech změnit, přičemž změna je účinná jejím 

uveřejněním na webových stránkách www.leonardos.cz. 

 

Poslední aktualizace: 7.8.2015 

 

 

 

 

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdávejte do schránky LEONARDO na adrese Kutnohorská 10/55,  

příp. zasílejte oskenované na info@leonardos.cz. 
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