
PODMÍNKY A PRAVIDLA KURZU MEETFIŤÁČEK

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Poskytovatel: MEET FIT ZLÍN

Zastoupen: Mgr. Zuzanou Lisou

Adresa poskytovatele: J. A. Bati 5542, Zlín 760 01

IČ: 107 27 876

Název kurzu: MÍTFIŤÁČEK

Odpovědná osoba: Mgr. Zuzana Lisá

Lektorka kurzu: Martina Kudrnová, DiS.

Kontakt na lektorku: tel: 736 417 969, email: info@meet-fit.cz

Maximální kapacita kurzu: 8 dětí

Věková kategorie: 1,5 - 3 roky (včetně)

Konání kurzu: St 9:00 - 10:00 hod.

Ve svátky se kurzy nekonají. V případě omezení provozu nebo zrušení kurzu jsou rodiče
včas informováni.

2. NÁPLŇ A CÍLE KURZU

Kurz je určen pro děti ve věku 1,5 - 3 roky (včetně). Je zaměřen na rozvoj pohybové
gramotnosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky. Ty jsou důležité pro správný vývoj dítěte. Náplní
kurzu je i nácvik krátké relaxace a odpočinku. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny dětem
dané věkové kategorie a probíhají hravou a zábavnou formou.
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3. PLATEBNÍ PODMÍNKY, OMLUVY A MOŽNOSTI NÁHRADY, STORNO
PODMÍNKY

3. 1. Platební podmínky
Před zaplacením kurzu je nutné vyplnit přihlášku, tu odevzdat v písemné formě na

recepci Meet Fit nebo emailem na info@meet-fit.cz. dále je třeba provézt registraci na
www.meet-fit.cz v sekci registrace.

V případě, že zvolíte měsíční kurz, cena jednotlivé lekce činí 140,-/lekci. Celková
suma se odvíjí od počtu lekcí v daném měsíci (počet lekcí se v jednotlivých měsících může
lišit).

Pokud zvolíte jednorázovou lekci, cena je 160,-/lekci.
Platba probíhá vždy před začátkem kurzu a  je třeba ji uhradit hotově na recepci.

3. 2. Omluvy a možnosti náhrady
Omluvit své dítě z lekce můžete formou SMS, telefonicky nebo emailem (viz.

kontakty na lektorku). V případě, že Vaše dítě onemocnělo, můžeme Vám poskytnout
náhradu za zrušenou lekci, a to dvěma způsoby: vrácení částky za lekci nebo odečtení
částky z platby za další blok. Na náhrady za zrušené lekce nevzniká právní nárok a je pouze
na poskytovateli, zda tuto možnost nabídne. Náhrada Vám bude poskytnuta po předložení
potvrzení od lékaře.

3. 3. Storno podmínky
Pokud je kurz stornován ještě před začátkem kurzu ze závažných důvodů, vrací se

celá částka.
V případě, že je kurz stornován po 1. lekci, vrací se celé kurzovné ponížené o již

proběhlou lekci.
Pakliže stornujete kurz v průběhu, vrací se 30% ze zbývajícího kurzovného.
Pokud je lekce zrušena ze strany našeho studia, je vrácena cena za lekci nebo je

lekci možné si nahradit.

4. VĚCNÉ INFORMACE

Rodiče přivádí děti do kurzu s takovým předstihem, aby jej stihli na kurz připravit. K
dispozici je k tomu určená šatna. Rodiče předají dítě přímo instruktorce a po skončení si jej
vyzvednou u sálu, kde jej předá instruktorka.

Dítě musí být vybaveno vhodnou pevnou obuví nebo ponožkami s protiskluzovou
úpravou. Oblečení volte ta, aby pro dítě bylo pohodlné a nezapomínejte ani na láhev s pitím.

Doporučujeme věnovat alespoň 30 minut aklimatizaci po pohybové aktivitě. K tomu
je možné využít náš dětský koutek v kavárničce.

Během pobytu v sále za dítě zodpovídá lektorka. Mimo něj za dítě zodpovídají
rodiče.

Všechny Vámi poskytnuté informace jsou důvěrné, jsou využívány pouze v rámci
studia Meet Fit a nejsou poskytovány třetí osobě. Během lekce jsou příležitostně pořizovány
fotografie, které slouží pro propagační účely. Pokud s tímto nesouhlasíte, prosíme, abyste
nám toto předali písemnou formou.
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5. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ, PRÁVA DÍTĚTE

Povinnosti rodičů:
● respektovat pravidla a podmínky kurzu
● předávat na leci děti zdravé, popř. hlásit změny zdravotního stavu nebo potřeb dítěte
● nahlásit změnu telefonního čísla nebo emailu
● uhradit kurzovné včas ve stanoveném termínu

Práva rodičů:
● vstřícné jednání ze strany lektorek a studia Meet Fit
● ochranu osobních údajů

Práva dítěte:
● empatický a individuální přístup
● zajištění bezpečného prostředí, ve kterém se pohybují
● respektování osobnosti dítěte

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Povinnosti poskytovatele:
● naplňovat cíle kurzu, zajistit kvalifikovaného lektora
● dbát na bezpečnost dětí
● diskrétnost, mlčenlivost o osobních údajích dítěte i rodiny

Práva poskytovatele:
● odmítnout na lekci dítě, které je zjevně nemocné nebo se necítí dobře
● vyloučit dítě z kurzu, pokud ani po opakovaném upomínání nebylo uhrazeno

kurzovné
● vyloučit z kurzu dítě, které není dostatečně zralé na odloučení od matky, opakovaně

narušuje program atd. (tzn., že dítě ani po několika lekcích nezvládá jeho průběh)

Ve Zlíně 1. 7. 2022


