Přípravné víkendy 2020
Pravidla a BOZP
I.

Přípravné víkendy pořádá Jiří Dejl (dále jen pořadatel) Přípravné víkendy v termínech
10.-12.1.2020; 7.-9.2.2020; 20.-22.3.2020
I.1. Jiří Dejl - kontakt
I.1.1. e-mail: jiri.dejl@pripravnevikendy.cz
I.1.2. mobil: 608 165 789
II. Pořadatel:
II.1. se zavazuje k výukové činnosti pořádané studenty Filozofické, Pedagogické a Lékařské fakulty UK, ČZU a
HAMU
II.1.1. výuková činnost obsahuje:
II.1.1.1.
výuku aritmetiky, geometrie, českého jazyka a přípravu na zkoušky CERMAT
II.1.1.2.
hodiny psychologie, historie, anglického jazyka, sportovních a hudebních činností
II.1.1.3.
povinně volitelné předměty (dále jen PVP) připravující k přijímacím zkouškám na střední
pedagogické školy nebo besedy týkající se neřesti, jež je spojena se studentským životem
II.2. zajistí ubytování s nočním dozorem a stravou 5x denně ve výcvikovém areálu v Žihli nebo jemu podobném
(bude upřesněno)
II.3. zajistí dopravu do a nazpět z areálu
II.3.1. odjezd se stanovuje na pátek uvedeného termínu z ulice Velvarská v 16.00; návrat na neděli v 15:30
II.3.1.1.
pořadatel si vyhrazuje právo na změnu – musí být však ohlášeno 12 hodin dopředu
II.3.1.1.1.
přesný čas návratu bude rodičům oznámen při odjezdu z areálu (1,5 hodiny předem)
III. přihlášeným (dále jen Účastník) se počítá ten, kdo vyplní internetovou přihlášku, která je umístěna na webových
stránkách a zaplacením účastnického poplatku 5 100,-Kč (za všechny víkendy) na účet 2801331220/2010
III.1. zaplacením poplatku vyjadřuje rodič (zákonný zástupce) souhlas s uvedenými podmínkami
III.2. variabilní symbol: rodné číslo účastníka kurzu
III.3. pořadatel se zavazuje k vrácení části kurzovného v případě získání dotace
III.3.1. výše vratky se bude odvíjet od výše dotace, maximálně však 1 000,- Kč
III.4. pokud se účastník nemůže zúčastnit všech víkendů jsou ceny následující:
III.4.1. účast na dvou víkendech: 3 800,-Kč
III.4.2. účast na jednom víkendu: 2 700,-Kč
III.5. storno podmínky – viz. STORNO areálu v Žihli :
III.5.1. smluvní strany sjednávají následující storno poplatky při zrušení pobytu:
III.5.1.1.
50 % ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 29. do 4. dne přede dnem nástupu,
III.5.1.2.
90 % ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 3. dne přede dnem nástupu, nebo
nenastoupení k pobytu bez oznámení.
IV. Účastník:
IV.1. se zavazuje k chování dle následujících pravidel – v případě nedodržení a porušení nenese pořadatel za
účastníka žádnou odpovědnost, účastník bude z víkendů vyloučen a rodiče budou vyzváni, aby si pro něj/ni
přijeli na vlastní náklady bez nároku na vrácení zbytku kurzovného:
IV.1.1. uposlechne pokyny lektorů, instruktorů a zdravotníků, kteří budou představeni na první hodině
víkendu, jenž bude věnována poučení o pravidlech
IV.1.2. nebude snižovat chování, víru (či vyznání) nebo etnický původ ostatních účastníků
IV.1.3. nebude přechovávat, ani konzumovat alkoholické nápoje během víkendu
IV.1.4. dodrží zákaz kouření a užívání jakýchkoliv jiných návykových a omamných látek v celém areálu i mimo
něj v průběhu celého víkendu.
IV.1.5. bude se účastnit aktivit podle svého rozvrhu a harmonogramu, který bude vyvěšen na informační
tabuli v areálu na začátku každého víkendu, pokud mu to zdravotní stav dovolí
IV.1.6. každý úraz nebo zdravotní problém nahlásí zdravotníkovi víkendu

IV.1.7. rodič (zákonný zástupce) účastníka je povinen uhradit vzniklou škodu, kterou účastník prokazatelně
způsobil
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IV.1.8. rodič (zákonný zástupce) je povinen odvést účastníka, který se nemůže dále zúčastnit aktivit a jeho
převoz nařídí zdravotník nebo hlavní vedoucí akce

V Praze, 9. října 2017

Sepsal: Jiří Dejl

V Praze, 24. září 2019

Upravil: Jiří Dejl
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Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými podmínkami a souhlasím s nimi.
Jméno dítěte:..........................................................................................................
Jméno zákonného zástupce: ..................................................................................
Vztah k dítěti: .........................................................................................................

V ........................................................
Dne: ...................................................

Podpis zákonného zástupce: .......................................................

Pokud účastník nedonese k autobusu, nepošle e-mailem nebo neodevzdá tento ústřižek a další dokumenty, které
budou rodičům (zákonným zástupcům) poslány na mail v dostatečném předstihu, nebude se moci víkendů zúčastnit!
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