Smluvní podmínky
Děti a Divadlo

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením
Vašeho dítěte do našich kurzů. Věnujte prosím několik minut Vašeho času na
přečtení našich smluvních podmínek, které jsou nezbytnou součástí přihlášení
žáka na kurz. Přečtením těchto smluvních podmínek vytvoříme optimální
podmínky mezi Vámi a Děti a Divadlo tak, aby nedocházelo během naší
spolupráce k jakýmkoli nedorozuměním, která by měla nepříznivý vliv jak na Děti
a Divadlo, tak na malé divadelníky.
Zasláním kurzovného žák/ zákonný zástupce souhlasí se smluvními podmínkami
Děti a Divadlo.
Naše kurzy se konají dle přesně stanoveného rozvrhu a jsou naplánovány podle
školního kalendáře s ohledem na prázdniny a státní svátky. Děti a Divadlo žáka
obeznámí s rozvrhem na začátku školního roku.

Přihlášení žáka na kurz Děti a Divadlo
Registračním formulářem se žák/zákonný zástupce registruje na kurz. Následně Vám
Děti a Divadlo pošle potvrzující e-mail .
Zasláním kurzovného žák/ zákoný zástupce souhlasí s podmínkami Děti a
Divadlo. Rodič kurzovné zašle na účet společnosti (číslo účtu: 0000002962119133/0800), jako variabilní symbol uvede celé datum narození dítěte (např.:
14061999) a do poznámky (zprávy pro příjemce) pak celé jméno a příjmení žáka.
Kurzovné je možno uhradit na jeden měsíc nebo na jedno pololetí (cenu kurzovného
najdete na našem webu v kolonce ceník).
Registračním formulářem je žák přihlášen pouze na 1. pololetí. V případě zájmu
pokračovat i ve 2. pololetí je třeba vyplnit registrační formulář ještě jednou, a to do
konce ledna.
Pokud nebude žák ve 2. pololetí v kurzu pokračovat, je nutné o tom neprodleně
informovat Děti a Divadlo buď na e-mail info.detiadivadlo@gmail.com, nebo telefonicky,
a to do konce ledna aktuálního školního roku.
Žák je na kurz přihlášen jsou-li splněny následující podmínky:
 Děti a Divadlo potvrdí registraci
 žák/zákonný zástupce uhradí smluvenou částku kurzovného

Počet lekcí a délka hodiny
Kurzy Malého herectví a Malé výtvarky
Za první pololetí tohoto kurzu (říjen – leden) bude odučeno …. lekcí.
Za druhé pololetí (únor – červen) bude odučeno …. lekcí.
Kurzy Malého herectví budou probíhat jedenkrát týdně po dobu jedné vyučovací
hodiny (45 minut).
Kurzy Malé výtvarky budou probíhat jedenkrát týdně po dobu jedné vyučovací hodiny
(60 minút).
Kurzy Velkého herectví a Velké výtvarky
Za první pololetí tohoto kurzu (říjen – leden) bude odučeno …. lekcí.
Za druhé pololetí (únor – červen) bude odučeno …. lekcí.
Kurzy Velkého herectví budou probíhat jedenkrát týdně po dobu jedné hodiny (60
minut). Navíc bude žák navštěvovat jednou týdně po dobu 30 minut výuku zpěvu nebo
hry na flétnu nebo hry na kytaru.
Kurzy Velké výtvarky budou probíhat jedenkrát týdně po dobu jedné hodiny (90
minut).

Kurzy Hudebních nástrojů
Za první pololetí tohoto kurzu (říjen – leden) bude odučeno …. lekcí.
Za druhé pololetí (únor – červen) bude odučeno …. lekcí.
Kurzy budou probíhat jedenkrát týdně po dobu jedné vyučovací hodiny (30 minut).
Žák si nástroj obstarává sám.

O počtu lekcí kurzu Děti a Divadlo informujme na začátku roku a to
emailem.

Kurzovné
Malé herectví

Kurzovné na první pololetí činí . ..... Kč, na druhé pololetí pak ...... Kč. * V
ceně kurzu je zahrnuta i autorská kniha a pastelky. Úhrada kurzovného má být učiněna
nejpozději do 6. dne každého měsíce (v případě měsíčních úhrad kurzovného), nebo do
6. dne prvního měsíce hrazeného pololetí (v případě úhrady kurzovného na pololetí) a
to ve prospěch účtu Děti a Divadlo.
Způsob úhrady kurzovného je uveden výše (v sekci Přihlášení žáka na kurz Děti a
Divadlo).
Malá výtvarka
Kurzovné na první pololetí činí . ..... Kč, na druhé pololetí pak ...... Kč. V
ceně kurzu jsou zahrnuté všechny výtvarné pomůcky. Úhrada kurzovného má být
učiněna nejpozději do 6. dne každého měsíce (v případě měsíčních úhrad kurzovného),
nebo do 6. dne prvního měsíce hrazeného pololetí (v případě úhrady kurzovného na
pololetí) a to ve prospěch účtu Děti a Divadlo.
Způsob úhrady kurzovného je uveden výše (v sekci Přihlášení žáka na kurz Děti a
Divadlo).
Velké herectví
Kurzovné na první pololetí činí . ..... Kč, na druhé pololetí /cena je na
webových stránkach děti a divadlo/. * V ceně kurzu je zahrnuta i výuka zpěvu nebo hry
na flétnu nebo hry na kytaru, trvající 30 minut týdně, plus vytištěný scénář a kniha
výuky pro hru na flétnu či na kytaru. Žák si nástroj obstarává sám. Úhrada kurzovného
má být učiněna nejpozději do 6. dne každého měsíce (v případě měsíčních úhrad
kurzovného), nebo do 6. dne prvního měsíce hrazeného pololetí (v případě úhrady
kurzovného na pololetí) a to ve prospěch účtu Děti a Divadlo.
Způsob úhrady kurzovného je uveden výše (v sekci Přihlášení žáka na kurz Děti a
Divadlo).
Velká výtvarka
Kurzovné na první pololetí činí . ..... Kč, na druhé pololetí pak ...... Kč. * V ceně kurzu jsou
zahrnuté všechny výtvarné pomůcky. Úhrada kurzovného má být učiněna nejpozději do
6. dne každého měsíce (v případě měsíčních úhrad kurzovného), nebo do 6. dne prvního
měsíce hrazeného pololetí (v případě úhrady kurzovného na pololetí) a to ve prospěch
účtu Děti a Divadlo.
Způsob úhrady kurzovného je uveden výše (v sekci Přihlášení žáka na kurz Děti a
Divadlo).
Hudební nástroje
Kurzovné na první pololetí činí . ... Kč, na druhé pololetí ……Kč.

Úhrada kurzovného má být učiněna nejpozději do 6. dne každého měsíce (v případě
měsíčních úhrad kurzovného), nebo do 6. dne prvního měsíce hrazeného pololetí (v
případě úhrady kurzovného na pololetí) a to ve prospěch účtu Děti a Divadlo .
Způsob úhrady kurzovného je uveden výše (v sekci Přihlášení žáka na kurz Děti a
Divadlo).

Všechny ceny kurzu naleznete na www.detiadivadlo.cz

Vrácení kurzovného
Po přihlášení žáka na kurz, uhrazení kurzovného není již možné jej vrátit. První
hodina je ukázková, za tu klient neplatí (je zdarma).

Neuhrazení kurzovného
V případě, že kurz nebude uhrazen ve výše uvedeném termínu (viz. Malé/Velké
herectví), bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS
zprávy. Pokud ani v dodatečně poskytnutém termínu nebude kurzovné uhrazeno, bude
žák z kurzu vyřazen.
*Cena kurzovného může být odlišná v závislosti na poskytovateli nájemních prostor
(typicky škola). V takovém případě bude zřetelně uvedena tímto poskytovatelem na jeho
webových stránkách.

Absence a omlouvání žáka z docházky
Žák je povinen docházet na kurzy pravidelně a včas. Rodič je povinen omluvit žáka
nejpozději 24 hodin před začátkem lekce, a to výhradně formou SMS zprávy nebo emailem. Pokud se žák na kurz nedostaví, lekce propadá a žák nemá nárok na vrácení
kurzovného. V případě, že souběžně probíhá stejný kurz, je po dohodě s Děti a Divadlo
možné jej navštívit jako náhradu. V případě dlouhodobé nemoci nebo vyloučení žáka z
důvodu porušení smluvních podmínek Děti a Divadlo, nevzniká žákovi nárok na vrácení
kurzovného.
Děti a Divadlo si vyhrazuje právo v nezbytných případech změnit lektora výuky. Pokud
tato změna není možná, Děti a Divadlo na své náklady zajistí odučení lekce v náhradním
termínu. Nedomluví-li se lektor s žákem/zákonným zástupcem jinak, oznámí Děti a
Divadlo rodičům minimálně se 14denním předstihem termín náhradní lekce. Pokud se
žák náhradní lekce nezúčastní, tato bez nároku na náhradu propadá. Nebude-li hodina
nahrazena, klientovi vzniká nárok na vrácení částky za odpadlou lekci.

Kontrola kroužků
Cílem Děti a Divadlo je neustále výuku kurzů zlepšovat a proto budou některé lekce
navštěvovat naši inspektoři.
Po domluvě s lektorem, mohou navštívit jednotlivé lekce i rodiče.

Zdravotní stav
Zákonný zástupce je povinen dohlédnout, aby žák docházel do hodin v dobrém
zdravotním stavu.
Budou-li u žáka zpozorovány viditelné známky nemoci, Děti a Divadlo si vyhrazuje právo
na jeho vykázání z hodiny. Klientovi v tomto případě nevzniká nárok na vrácení
kurzovného a hodina bude považována za odučenou. Zákonný zástupce si musí být jist,
že jeho dítě absolvovalo všechna povinná očkování, a že je schopno jak fyzicky, tak
psychicky pobývat v dětském kolektivu. Pokud je žák jakkoliv indisponován, je potřeba o
tom neprodleně informovat Děti a Divadlo.

Plán akcí
Žáci jsou vždy na začátku pololetí seznámeni s plánem akcí chystaných na dané pololetí.
Pokud se lektor a žák/zákonný zástupce nedohodnou jinak, během státních svátků a
školních prázdnin výuka neprobíhá.
Na konci školního roku žáci Velkého herectví předvedou nabyté dovednosti při
závěrečném představení v jednom z pražských divadel nebo v kulturním středisku, a to s
kulisami, bohatými kostýmy, kompletní scénou, líčením a samozřejmě ve spolupráci s
režisérem.

Fotografie a videonahrávky
Žák/zákonný zástupce, zasláním kurzovného, zároveň souhlasí se smluvními
podmínkami Děti a Divadlo a tím uděluje souhlas s pořizováním fotografií a
videonahrávek z výuky kurzu a s tím souvisejících aktivit a rovněž souhlasí s veřejnou
prezentací těchto záznamů na webových a facebookových stránkách Děti a Divadlo a na
veřejnoprávních či soukromých televizích, a to bez nároku na honorář. Použití takových
materiálů je možné rovněž k reklamním či výukovým účelům.

Další
Lektor má za žáka zodpovědnost pouze v průběhu lekce a jen tam, kde tato probíhá.
Před začátkem, po skončení, nebo pokud žák lekci opustí v jejím průběhu, nemá lektor
za žáka zodpovědnost. Lektor také nezodpovídá za cenné předměty, které si žák přinese
do hodiny (např.: mobilní telefon, tablet atp.).
Porušování těchto smluvních podmínek je důvodem k vyloučení žáka z kurzu Děti a
Divadlo, a to bez nároku na vrácení kurzovného. Takové vyloučení bude rodiči či
zákonnému zástupci sděleno písemnou formou s udáním důvodu (např.: narušování
průběhu kurzu.)

Účast na soutěžích, festivalech a jiných akcích
Jednodenní akce v Praze a mimo ni
Na jednodenní akce v Praze a mimo ni žáka přihlašuje zákonný zástupce e-mailem a
podepsáním přihlášky, jež mu bude předána (lze i prostřednictvím žáka). Děti a Divadlo
je povinno předložit o takové akci informace. Soutěže, festivaly a jiné akce nejsou
zahrnuty v naplánovaných lekcích. Nejsou tedy považovány jako odučená lekce.
Účastnický poplatek hradí žák/zákonný zástupce sám - není součástí kurzovného. Jiné
výdaje typu strava, doprava, ubytování hradí žák/zákonný zástupce rovněž sám.
Žák/zákonný zástupce též hradí pedagogický a organizační poplatek. Děti a Divadlo je
povinno výši těchto poplatků sdělit klientovi v dostatečném předstihu.
Letní příměstské tábory
V době letních prázdnin pořádá Děti a Divadlo letní příměstské tábory. Žáci/zákonní
zástupci budou s dostatečným předstihem informováni o jejich konání, ceně, způsobu
přihlášení, podmínkách a dalších důležitých náležitostech.
Děti a Divadlo zodpovídá za organizaci letního příměstského tábora. Z účasti žáka na
takovém táboře nevyplývá právo na žádné jiné plnění či služby.

Osobní údaje
Žák/zákonný zástupce souhlasí s evidencí osobních údajů žáka pro účely stanovené dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děti a Divadlo se zavazuje
neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

