Podmínky výuky Taneční školičky Ivy Cenkové

1. Vyučování probíhá paralerně s výukou na základních školách. Volno během státních svátků a
prázdnin je na domluvě mezi rodiči a pedagogem.
První pololetí začíná od měsíce září do konce ledna. Druhé pololetí začíná od měsíce února do
konce měsíce června. Výuka v mateřských školách je stanovena dle Smlouvy o dílo, která je
uzavřena mezi mateřskou školou a Taneční školičkou Ivy Cenkové.
2. Přihlášení je možné prostřednictvím internetových stránek https://tanecniskolicka.cz
1. Registrace 2. Přihláška 3. Provedení platby
Přihlášení je závazné a zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi
Taneční školičkou a účastníky. Taneční školička se tak smluvně zavazuje účastníkům
poskytnout vyuku tance a baletu, dle jejich přihlášky a účastníci se zavazují uhradit školné.
3. Školné uhraďte prosím převodem na účet České spořitelny 4544945369/0800, variabilní
symbol Vám bude přiřazen po podání přihlášky na našich webových stránkách. V případě
neuhrazení školného do 7 dnů ode dne podání přihlášky k výuce bude přihláška stornována.
Ze zákona lze od smluv uzavíraných distančním způsobem odstoupit bez uvedení důvodu a
bez jakékoli sankce do 14 dnů od podání přihlášky/uzavření smlouvy.
4. Účastníci jsou povinni docházet na výuku dle rozvrhu včas. Každou nepřítomnost je dobré
hlásit emailem nebo telefonicky před výukou. Pozdní docházka a nepřítomnost se
nanahrazují.
Klientům nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu
brání v řádné docházce. Lekce je možné si nahradit ve druhém pololetí či v jiné skupině.
5. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek v sále i v šatně, WC,
atd.
6. Taneční školička Ivy Cenkové přijímá děti od 3 let, v případě domluvy s pedagogem je možné
udělat ve výjimečných případech výjimku jen v případě, pokud je dítě schopné výuky dle
kritérií pro výuku.
Kritéria pro přijetí:
•
•
•

Věk
Samostatnost a chování dítěte
Dispozice k výuce tance

Děti jsou na výuce bez přítomnosti rodičů, na výuku jsou vždy připraveny a vhodně oblečené,
s sebou mají vždy pití a vše potřebné k výuce. V šatně si odloží šperky a věci nevhodné pro
výuku. Před výukou se doporučuje navštívit WC, aby dítě během výuky neodcházelo z výuky.
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Dítě na výuce nevyrušuje a řídí se pokynů pedagoga. Je třeba, aby děti byly ukázněné a
předem jim rodiče vysvětlily, co se na výuce od nich očekává.
7. Účastníci, kteří se nebudou řídit uvedenými podmínkami výuky a opakovaně je budou
porušovat, mohou být z výuky vyloučeni.
8. Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videa dětí během výuky. Tyto materiály budou
poskytnuty rodičům a mohou být zvěřejněny na webových stránkách. Slouží k propagaci
školičky a k názorné výuce.
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