
Všeobecné podmínky kurzů Ostrov objevů  
pro semestr 2020/2021 
Platné od 30.9.2020. 

 
Úvodní ustanovení 
 
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny osoby, které se účastní kurzů Ostrov objevů. 
 
Obecné předpoklady účasti na kurzu 

 
Kurzy Ostrov objevů jsou určeny pro děti od 12 měsíců do 3 let. Doporučený minimální věk dítěte 
pro účast v kurzech je 12 měsíců v den zahájení kurzu. Dítě musí být vždy doprovázeno svým 
rodičem nebo jeho zákonným zástupcem, starším 18-ti let. 
 
Náležitosti zápisu 

 

Zápis do kurzu Ostrov objevů probíhá následujícím způsobem: 
 

▪ Přihlásit do kurzu se lze pouze elektronicky na internetových stránkách www.alencinsvet.cz 
▪ Po odeslání elektronické přihlášky Vám zašleme do 5 dnů email, kterým Vaši přihlášku 

potvrdíme. 
▪ Tento potvrzující email obsahuje také platné všeobecné podmínky kurzů Ostrov objevů a 

detailní informace o platbě kurzovného a průběhu kurzu. 
▪ Přihláška do kurzu se stává závaznou zaplacením kurzovného dle platebních podmínek. 

▪ Zaplacením kurzovného zároveň souhlasí účastník kurzu se všeobecnými podmínkami kurzů 
Ostrova objevů. 

▪ Potvrzení o platbě bude vydáno na první vyučovací lekci. 
▪ Rodič nebo zákonný zástupce na první vyučovací lekci vyplní a odevzdá podepsanou přihlášku 

do kurzu. 
 

Výuka, rozdělení do kurzů a průběh kurzů 

 
Semestr začíná 30.9.2020. 
 
Výuka našich programů probíhá v příjemném prostředí mateřských center ve skupinkách 5-8 dětí a 
je vedena kvalifikovanými a certifikovanými učiteli. 
 
Kurz obsahuje 10 lekcí, které jsou tematicky rozdělené. Aktivity pro děti jsou sestaveny tak, aby při 

nich docházelo ke stimulaci všech 5 smyslů (zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti) a tím se povzbuzoval 
fyzický, citový a sociální vývoj dítěte, jeho jazykové dovednosti, koordinace a schopnost koncentrace, 
což je velmi důležité pro správný vývoj dítěte. Jednotlivé kurzy jsou pečlivě sestaveny a rozděleny 
podle věku dítěte s ohledem na míru jeho vývojového stupně. 
 

▪ Kurz Námořníci – pro děti ve věku od 12–26 měsíců 

▪ Kurz Kormidelníci – pro děti ve věku od 24-36 měsíců 

 
Pokud se do daného kurzu závazně nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků (tzn. pět dětí), kurz 
se nekoná. Přihlášeným účastníkům je v tomto případě nejpozději na první lekci oznámeno, že se 
kurz nekoná a vráceno zaplacené kurzovné. 
 
Pravidla chování na lekcích  

 
Účastníci kurzů jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů instruktorů a zaměstnanců 
mateřského centra a dodržovat jeho provozní řád. 
 
Kurzy je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo jiným závažným onemocněním, které by 
mohlo ohrozit ostatní účastníky kurzu. 
 

Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče po celou dobu konání lekcí. 
 

Každý účastník, který by svým chováním narušoval či ohrožoval výuku nebo poškozoval prostory 
nebo vybavení, bude z lekce vyloučen. V případě takového vyloučení se kurzovné nevrací. 
 
Účastník kurzu je povinen dávat pozor na své osobní věci. V případě krádeže či poškození nenese  

organizátor kurzu žádnou odpovědnost. 

http://www.alencinsvet.cz/


 

Platební podmínky 
 
Podmínkou účasti na kurzech Ostrov objevů je úhrada kurzovného v plné výši. Kurzovné je splatné 
nejpozději na začátku první vyučovací lekce kurzu, a to hotově nebo převodem na účet, nejpozději  
do 30.9.2020 (v tento den musí být částka připsána na účtu).  
 
Informace při platbě kurzovného převodem na účet 

 
číslo účtu  2301864194/2010 
variabilní symbol rodné číslo dítěte   např. 0811051111 
poznámka  jméno a příjmení dítěte  např. Pavel Novák 
 
Ceny  

 
Kurzovné je pro semestr (10 lekcí) 2 650 Kč. V ceně kurzovného jsou veškeré pomůcky a ochutnávky. 

V ceně kurzovného je zahrnut také unikátní pracovní sešit a možnost stažení písniček a říkanek 
z kurzu. Navíc dětem zůstane stahovací pytlíček s logem Ostrova objevů. 
 
Zrušení účasti, vrácení kurzovného 
 

Kurzovné je nevratné*. Náhrady lekcí budou možné v rozsahu dvou lekcí, a to po ukončení běhu (10 
lekcí). Témata těchto lekcí budou vybrána instruktorem a není zaručeno, že již na daném tématu 
dítě nebylo. V případě dlouhodobé nemoci, trvající min. 5 po sobě následující lekcí (nutno doložit 
lékařským potvrzením), bude na základě Vaší písemné žádosti (poštou, emailem) poměrnou částí 
kompenzována úleva z kurzovného. Tato úleva je rovna 60 % z poměrné části ceny za takto 
omluvené hodiny. 
Taková částka bude vrácena i v případě, bude-li účastník kurzu poslán hygienickou stanicí či 

ošetřujícím lékařem do karantény. Takovou skutečnost je vždy nutné podložit daným potvrzením. 
V takovém případě bude poměrná část vrácena do 7 pracovních dnů po obdržení této informace.  
 
*Kurzovné se bude vracet v poměrné části 200 Kč/lekce, a to v případě bude-li lekce zrušena krizovým opatřením, rozhodnutím 

či jiným obdobným úkonem vlády České republiky či kteréhokoli jiného orgánu státní správy (zejm. Ministerstva zdravotnictví ČR 

či Ministerstva vnitra ČR), které bylo vydáno ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákona 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či jiného obdobného právního předpisu. 

V takovém případě bude částka vrácena do 10.9.2020. 
 

 

    
Kontakt 
 
V případě jakéhokoli dotazu či připomínky nás neváhejte kontaktovat.  
 

Mateřské centrum Skřítci ve Škole při ZŠ Janského 
Alencinsvet.cz 
Janského 2189, 155 00 Praha 13 
telefon: +420 724 770 980 
email: info@alencinsvet.cz  
web: www.alencinsvet.cz 
IČ: 05006198 
číslo účtu: 2301864194/2010 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást přihlášky do kurzu Ostrov objevů. 

 
Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právem a jakýkoliv spor, který z nich vznikne, 
podléhá pravomoci českých soudů. 

 

 
  

mailto:info@alencinsvet.cz
http://www.alencinsvet.cz/


Přihláška 
Mateřské centrum Skřítci ve Škole při ZŠ Jánského 

Alencinsvet.cz 
Janského 2189, 155 00 Praha 13 

telefon: +420 724 770 980 
email: info@alencinsvet.cz  
web: www.alencinsvet.cz 

IČ: 05006198 

 
Informace o rodičích 

 
Jméno zákonného zástupce ______________________________________________________ 

Příjmení zákonného zástupce ______________________________________________________ 

Adresa    ______________________________________________________ 

E-mail zákonného zástupce ______________________________________________________ 

Telefon    ______________________________________________________ 

 

Informace o dítěti 

 
Příjmení dítěte   ______________________________________________________ 

Datum narození  ______________________________________________________ 

Alergie a omezení  ______________________________________________________ 

 

Informace o kurzu 
Název kurzu   ______________________________________________________ 

Den konání kurzu  ______________________________________________________ 

Zahájení a ukončení kurzu ______________________________________________________ 

 

Ostatní ustanovení 
 
Souhlasím, aby fotografie nebo video záznamy mého dítěte (případně jeho doprovodu) z výuky a 
akcí centra mohly být použity v propagačních materiálech Ostrova objevů (web, letáky, aj.)  

 
ANO   NE  
 

 

Souhlasím se členstvím v uvedeném kurzu. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s všeobecnými podmínkami kurzu Ostrov objevů. 

Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (výjimky, viz všeobecné podmínky). Odhlášení ze zájmového útvaru je 

možné pouze písemně na email info@alencinsvet.cz. 
S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a rady 2016/679 (GDPR). Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních 

prázdnin se kurz nekoná.  

 

V ___________________ dne _____________________  Podpis rodičů (zákonných zástupců) 

         

___________________________ 
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