DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE
SPORTOVNÍ KURZY Aerobik Studia Orel Dobříš (dále jen ASOD) 2018/2019
Lektoři:
 vedoucí studia: Klára Jandová, tel.: 603 904 952, e-mail: aerobikdobris@seznam.cz
 další lektoři:
Denisa Havlíčková (731 619 667), Kamila Paulová (721 681 030), Jindřiška Romba ( 721 771 509),
Markéta Vodenková (602 352 500), Michala Jungmannová (777 288 772), Radka Ficová (731 411 417),
Irena Budková (778 496 999)

Podmínky účasti na sportovním kurzu ASOD:
 Platba kurzovného dle ceníku na školní rok 2018/2019 je splatná při zápisu na recepci ASOD. V případě
volného místa v kurzu je první zkušební lekce zdarma. Děti, které nebudou mít při druhé navštívené
příslušného kurzu v ASOD kurzovné uhrazené, se nebudou moci příslušného kurzu dále účastnit.
 Jednotlivé neprochozené lekce v příslušném kurzu se neproplácí zpět. Pouze u kurzu Miminek a
Batolátek je možné využít náhradu ve formě volného vstupu na cvičební lekce konané ve studiu ASOD.
Volný vstup dle předchozí věty je možné využít pouze v případě včasné omluvy (omluvou se má namysli
- omluva formou SMS lektorce, a to nejpozději večer před lekcí). Možnost využití volného vstupu na
lekci pořádanou v ASOD je možná nejpozději do konce trvání zaplaceného kurzu.
 Při dlouhodobé nemoci (tj. čtyři týdny a déle bez přerušení) má dítě nárok na vrácení 50% z nevyužité
částky. Tuto absenci je nutné co nejdříve oznámit vedoucí studia a doložit potvrzením od lékaře.
 Lektoři přebírají odpovědnost za dítě pouze v době trvání příslušného sportovního kurzu, jehož
časové vymezení je uvedeno v platném rozvrhu sportovních kurzů. K přechodu odpovědnosti za dítě
dochází vstupem dítěte do cvičebního sálu a jejím převzetím lektorem (viz. provozní řád ASOD).
Odpovědnost lektora za dítě končí opuštěním dítěte ze cvičebního sálu. Pokud rodič nebo odpovědná
osoba (zákonný zástupce) přivede dítě do prostor ASOD dříve (tj. před začátkem příslušné lekce),
odpovídá za něj rodič i přesto, že se dítě nachází v prostorách studia ASOD, a to až do doby začátku
příslušné lekce v ASOD a stejně tak je tomu i po ukončení lekce.
 Na příslušnou lekci doporučujeme nosit – dostatečné množství tekutin, zdravou svačinu na doplnění
energie po tréninku, obuv a oblečení vhodné na sport, stažené vlasy,…
 Veškeré informace ohledně organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou k dispozici vždy na
internetových stránkách ASOD.
 Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže ASOD sjednat/uzavřít takové
pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a
trénování v rámci sportovních kurzů/oddílů je záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou
pojistku sjednají či nikoli.
 Členství v tělovýchovné organizaci Orel - všichni účastníci kurzů ASOD starší tří let jsou zároveň
registrováni jako členové tělovýchovné organizace Orel (při žádostech o granty a dotace je třeba
prokázat členskou základnu) a v rámci členství mají uzavřenou úrazovou pojistku.

Cena a rozvrh lekcí sportovních kurzů pro školní rok 2018/2019:
 viz ceník a rozvrh lekcí ASOD pro školní rok 2018/2019

