ORGANIZACE ŠK. ROKU 2021 - 2022:
Zahájení/zakončení kroužků proběhne dle data v přihlášce.
V případě změny budou přihlášení účastníci předem informování
Volno a prázdniny:
září: PO + ÚT 27.+28. 9.2021
Podzimní prázdniny:

ST - PÁ 27.-29.10.2021

Vánoční prázdniny: ČT 23.12.2021 – NEĎ. 2.1.2022
Pololetní prázdniny: PÁ .4.2. 2022
Jarní prázdniny: po-pá 14.2. - 20.2.2022
Velikonoční prázdniny + svátky: ČT 14.4. - PO 18.4.2022

Den dětí s Ponorkou: sobota 11. 6. 2022

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA KROUŽCÍCH
1. Členství, přihlášky
Členem kroužku, kurzu, účastníkem tábora či pobytové akce se
stanete, pokud odevzdáte podepsanou přihlášku a uhradíte poplatek.
Členem/účastníkem jiných akcí se stáváte, pokud vstoupíte do
prostoru konání akce a zaplatíte hotově poplatek, v případě, že se
nejedná o bezplatnou akci. Podepsané přihlášky vybírá vedoucí dané
aktivity při zahájení. V případě pozdějšího přihlášení odevzdá účastník
přihlášku na nejbližší lekci. Osobní údaje uvedené v přihláškách slouží
pouze pro vnitřní evidenci SVČ a je s nimi nakládáno dle GDPR.
Při hrubém porušení vnitřního řádu SVČ, nedodržení všeobecných
podmínek účasti nebo při opakovaném porušení pokynů vedoucího
aktivity má ředitel právo členství účastníka bez náhrady ukončit.
2. Přihlášení a platby
Veškeré přihlašování a zpracování plateb probíhá přes internet
automaticky. Přístup je na webu Žluté ponorky. Platby zpracováváme
na základě variabilních symbolů na přihláškách. Prosíme o jejich
přesné vyplnění, jinak se platba automaticky nezpracuje.
Cena veškerých aktivit je stanovena ředitelem na základě kalkulace
nákladů. Splatnost účastnických poplatků je vždy uvedena na
přihlášce. Její nedodržení bude mít za následek zrušení přihlášky.
Především v době zahájení školního roku budeme trvat na 5ti denní
lhůtě splatnosti z důvodu uvolnění kapacity kroužků pro další
zájemce. V případě, že se přihlásíte do kroužku později, než na
začátku školního pololetí, je možné cenu snížit adekvátně k době
účasti.
Každý kroužek máte možnost jednou bezplatně navštívit a vyzkoušet
si, zda vám aktivita vyhovuje. Poté vás buď budeme považovat za
účastníka, nebo se již dál účastnit nemůžete.
3. Odhlášení a vrácení plateb
Pokud se z vážných důvodů nemůžete pravidelné aktivity, na kterou
jste přihlášeni, účastnit, potřebujeme oficiální odhlášení
(písemné/emailové sdělení se jménem účastníka a názvem aktivity).
U pravidelných kroužků a kurzů je důvodem k vrácení části
zaplaceného poplatku pouze prokazatelná změna bydliště nebo
lékařem potvrzené zdravotní komplikace. V ostatních případech není

na vrácení poplatku nárok. U táborů a jiných pobytových akcí jsou
samostatně stanovena stornovací pravidla.
4. Konání a zrušení aktivit, účast, srazy
Všechny pravidelné kroužky a kurzy probíhají pouze ve dnech
školního vyučování. Termíny prázdnin a jiného volna v daném školním
roce najdete na webu Žluté ponorky. Přesné datum zahájení a
ukončení činnosti pravidelných aktivit najdete vždy na přihlášce
účastníka! Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení lekce
nebo schůzky kroužku. O tom se vás budeme snažit informovat
s maximálním předstihem emailem nebo pomocí SMS.
Pokud je schůzka kroužku zrušena, poplatek za příslušnou lekci se
nevrací. V případě zrušení více než dvou lekcí za pololetí mají účastníci
nárok na náhradu (lekce v jiném termínu nebo vrácení odpovídající
části poplatku). Lekce kurzů pro dospělé se nahrazují vždy.
V případě dlouhodobé absence dítěte prosíme, abyste to oznámili
neprodleně vedoucímu. V případě delší neomluvené absence dítěte
se vás na nepřítomnost nezletilé osoby budeme dotazovat.
Účastníci jsou povinni dodržovat hygienická, epidemiologická, a
organizační opatření vyhlášené Ministerstvem školství nebo
zdravotnictví, případně krajské hygienické stanice. Účastnit se mohou
všech aktivit SVČ Turnov pouze pokud jsou zdraví. Zákonný zástupce
nezletilého člena má povinnost zajistit, aby se účastnil zájmových
aktivit pouze, když je zdravý.
Sraz i rozchod účastníků pro jednotlivé akce i kroužky je stanoven
vedoucím aktivity a sdělen účastníkům (rámcově je místo
specifikováno v přihlášce). Prosíme o jeho dodržování.
Do prostoru, kde probíhá aktivita, vstupují účastníci až s vedoucím.
Sraz je vždy na specifikovaném místě (chodba před třídou, družina,
šatna, vestibul školy apod.).
Pokud není v přihlášce vysloven souhlas zákonného zástupce se
samostatným odchodem dítěte a nikdo si ho po skončení aktivity
nevyzvedne, budeme se snažit všemi prostředky vás kontaktovat
(zapomenout může každý). Nevyjde-li to, musíme požádat o pomoc
městskou policii.
5. Režim aktivit
Každý účastník má právo na bezpečné prostředí. Všichni se proto
maximálně zasadí o jeho naplnění. Mimo jiné tím, že nebudou rušit
nevhodným chováním, zdržovat se v prostorách, které jim nejsou
určeny, přinášet věci nevhodné a nebezpečné, ohrožovat nebo
napadat jakkoli jiné účastníky, přinášet si s sebou věci, u nichž hrozí
ztráta a škoda. Žlutá ponorka neručí za odložené věci účastníků.
V případě nutnosti lze cennosti po dobu trvání aktivity uschovat u
vedoucího.
Během aktivit je bez souhlasu vedoucího zakázáno používat mobilní
tel. a jiná elektronická zařízení, vzdalovat se z prostoru probíhající
činnosti a manipulovat s pomůckami nebo vybavením prostoru.
Všechny prostory, kde probíhají aktivity Žluté ponorky, mají svůj
provozní řád. Ten je závazný pro všechny účastníky a vedoucí aktivity
účastníky s tímto řádem seznámí.
Všude, kde probíhají aktivity Žluté ponorky, platí zákaz kouření a
požívání omamných látek.
Úraz nebo ztrátu věcí hlásí účastník neprodleně vedoucímu. Na
zpětné ohlášení můžeme reagovat jen omezeně.
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