S t ř e d i s ko v o l né ho č a s u K l í č , p ř í s pě v k o v á o r g a n i z a c e
Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 75105993

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KROUŽKŮ A KURZŮ
S účinností od 2. 9. 2016
Nabídka kroužků a kurzů
1. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace (dále jen SVČ Klíč FM) vypisuje hlavní nabídku kroužků a
kurzů (díle jen nabídka) na školní rok zpravidla první a druhý zářijový týden.
2. SVČ Klíč FM si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v nabídce. Nabídka je v průběhu školního roku měněna: Je
rozšiřována o nové aktivity, odstraňují se z ní aktivity, které se nepodařilo otevřít (např. onemocněl lektor,
nepodařilo se zajistit patřičné prostory, o aktivitu byl velmi malý zájem apod.), může být změněno místo a čas
aktivity, lektor apod.
Zápisné
1. SVČ Klíč FM stanovuje zápisné na jednotlivé kroužky a kurzy s ohledem na jejich materiálně-technickou
náročnost, lektorskou náročnost, očekávaný zájem klientů, délku trvání a finanční možnosti potencionálních
klientů tak, aby byly finančně dostupné pro většinu potencionálních zájemců.
2. Zápisné se vždy stanovuje na určitý počet schůzek (lekcí), určitou dobu trvání 1 schůzky uvedenou v hodinách.
Tento údaj je uveden v položce „V ceně je zahrnuto“.
3. Není-li uvedeno jinak, zápisné obsahuje lektorné, materiál, používanou techniku, metodické a didaktické
pomůcky, režii SVČ Klíč FM, pojištění účastníků a veškeré další náklady spojené s činností kroužku či kurzu.
4. Neobsahuje-li zápisné některou položku potřebnou pro činnost kroužku, kurzu a měla-li by být úhrada této
položky vyžadována po účastnících nad rámec zápisného, musí být tato skutečnost uvedena v nabídce u
konkrétní aktivity (např. v popisu aktivity v souhrnné nabídce, na plakátě apod.) tak, aby byl zájemce o danou
aktivitu předem seznámen s touto skutečností. Výjimku tvoří dobrovolné náklady na část činnosti, u které se
sám účastník rozhoduje, zda ji využije či nikoliv (např. výlet mimo schůzku kroužku, kurzu, mimořádná
návštěva výstavy, možnost zakoupení učebnice apod.)
5. SVČ Klíč FM stanovuje na jednotlivé aktivity různé typy zápisného s různými možnostmi jeho placení. Tato
skutečnost je uvedena v položce „Jiná ujednání“, případně zřetelně oznámena jinou formou (např. v závorce za
cenou apod.).
6. Typy zápisného:
A) Splátky: 1. do 31. 10., 2. do 30. 1. (uvedena cena za 1. a 2. pololetí a cena za rok)


Aktivita je naplánována na období celého školního roku, ale rozdělena na 2 pololetí



Celoroční platba je rozdělena na 2 pololetní splátky, kdy 1. pololetí musí být uhrazeno nejpozději do
31. 10. a 2. pololetí musí být uhrazeno do 30. 1.
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Je zde uvedena i cena za celý školní rok, ve které je zakomponována sleva při platbě za aktivitu za
celý školní rok najednou do 31. 10.



V případě, že nebude v některém pololetí uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude
tato aktivita pro dané období zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili, a to ve formě
pololetní či celoroční platby, nárok na vrácení finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené
období.

B) 2 platby: do 31. 10. a do 30. 1. (uvedena cena pouze za 1. a 2. pololetí)


Aktivita je naplánována na období 1 pololetí školního roku.



Platí se vždy 1 pololetí, a to tak, že 1. pololetí musí být uhrazeno do 31. 10. a 2. pololetí musí být
uhrazeno do 30. 1.



Sleva za platbu celého školního roku se neposkytuje.



V případě, že nebude v některém pololetí uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude
tato aktivita pro dané období zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili nárok na vrácení
finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období.

C) 1 splátka do 31. 10. (uvedena cena pouze za celý školní rok)


Aktivita je naplánována na období 1 školního roku.



Platí se vždy na období celého školního roku, a to formou 1 splátky, která musí být v plné výši
uhrazena do 31. 10.



Sleva za platbu celého školního roku se neposkytuje.



V případě, že nebude uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita
zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili nárok na vrácení
finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období.

D) 2 splátky do konce kalendářního roku (uvedena cena pouze za celý školní rok)


Aktivita je naplánována na období 1 školního roku.



Platí se vždy na období celého školního roku, ale poskytujeme zde možnost jeho zaplacení ve 2
splátkách do konce kalendářního roku za níže uvedených podmínek.



1. splátka musí činit vždy minimálně 50 % z ceny aktivity za celý školní rok a musí být uhrazena
do 31. 10. a 2. splátka ve zbývající výši musí být uhrazena do 22. 12.



Sleva za platbu celého školního roku se neposkytuje



V případě, že nebude uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita
zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili nárok na vrácení
finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období.
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E) 1 splátka dle zahájení kurzu (uvedena pouze 1 cena)


Aktivita je naplánována určitý počet schůzek, které trvají určitý počet hodin.



Platí se vždy na období celého kurzu formou 1 splátky v plné výši, dle podmínek, stanovených při
otevření běhu kurzu.



Sleva za platbu celého kurzu se zde neposkytuje.



V případě, že nebude uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita
zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili nárok na vrácení
finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období.

F) 2 splátky dle zahájení kurzu (uvedena pouze 1 cena)


Aktivita je naplánována určitý počet schůzek, které trvají určitý počet hodin.



Platí se vždy na období celého kurzu, ale poskytujeme zde možnost jeho zaplacení ve 2 splátkách za
níže uvedených podmínek.



1. splátka musí činit vždy minimálně 50 % z ceny aktivity za celý kurz a musí být uhrazena nejpozději 1
týden před zahájením kurzu a 2. splátka ve zbývající výši musí být uhrazena nejpozději v polovině
běhu kurzu.



Platby budou upřesněny vždy při vypsání nového běhu kurzu.



Sleva za platbu celého kurzu se zde neposkytuje.



V případě, že nebude uhrazeno zápisné za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita
zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor.



V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již zápisné na dané období uhradili nárok na vrácení
finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období.

Zájemce o kroužek a kurz, člen kroužku a kurzu
1. Zájemce je člověk, který dal zřetelně najevo zájem stát se členem kroužku či kurzu (podal přihlášku, předběžně
se přihlásil např. telefonicky, e-mailem apod.).
2. Členem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihlášky a řádném zaplacení
zápisného dle výše stanovených podmínek.
3. Zájemce o kroužek či kurz může být nahrazen jiným zájemcem, který splní veškeré podmínky pro členství.
Vrácení zápisného
1. O vrácení zápisného nebo jeho části lze zažádat pouze ze závažných důvodů, které neumožňují dlouhodobě či
vůbec navštěvovat kroužek nebo kurz (např. dlouhodobé vážné onemocnění).
2. Zápisné se vrací, je-li překážka na straně SVČ Klíč FM (např. neotevření kurzu nebo kroužku, zrušení kroužku,
kurzu pro malý zájem apod.)
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3. Vždy se vrací zápisné za nevyčerpané období kroužku či kurzu vzhledem k tomu, kolik schůzek a hodin z
daného kroužku nebo kurzu již proběhlo (např. zruší-li SVČ Klíč FM pro malý zájem kroužek nebo kurz v
pololetí, spočítá počet odučených hodin a vrátí se i těm, kteří zaplatili celoroční zápisné pouze částku, která
odpovídá délce zrušeného období).
4. Vrací se ušetřené náklady (např. materiál apod.). Částka, jež se vrací, může být krácena o náklady SVČ Klíč
FM, které by jinak padly na vrub SVČ Klíč FM (lektorné, nájmy apod.)
5. Zápisné se vrací na základě písemné žádosti, kterou musí předem schválit vedení organizace, tedy statutární
orgán (ředitel) nebo zástupce statutárního orgánu (zástupce ředitele). Vedení organizace také rozhodne, zda
bude zápisné nebo jeho část vrácena.
6. Zápisné se nevrací v běžných případech absence v kroužku nebo kurzu (např. běžné onemocnění nebo
zdravotní problémy, dovolená apod.)
Slevy na zápisném
1. Sleva na zápisném může být poskytnuta v odůvodněných případech (např. pozdější nástup do kroužku či
kurzu).
2. Sleva se vypočítá vždy s ohledem na období kroužku či kurzu vzhledem k tomu, kolik schůzek a hodin z
daného kroužku nebo kurzu již proběhlo, s ohledem na fázi kroužku či kurzu, ve které se nachází a co je
očekáváno v následujícím běhu kroužku a kurzu.
3. Výše slevy bude spočítána vždy individuálně pro každý případ.
4. SVČ Klíč FM neposkytuje slevy ze sociálních důvodů, z důvodů krátkodobé absence člena v kroužku nebo
kurzu, kterou lze považovat za běžnou (např. běžná onemocnění a zdravotní důvody, dovolená, podobné
krátkodobé absence).
5. Slevu může poskytnout vedoucí zaměstnanec SVČ Klíč FM, který má daný kroužek či kurz ve své kompetenci.

Pořizování fotodokumentace a mediálních záznamů
1. Při jednotlivých aktivitách SVČ Klíč FM bývají pořizovány fotografie, video záznamy nebo zvukové záznamy.
2. Pořízené záznamy slouží pouze pro vnitřní potřebu SVČ Klíč FM, převážně pro propagaci aktivit či přiblížení
činnosti účastníků jejich rodinným příslušníkům, kamarádům apod.
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3. Každý účastník aktivit SVČ Klíč FM, jeho zákonný zástupce apod. může udělit nesouhlas se zveřejňováním
fotografií s jeho osobou, dítětem apod.
4. V případě, že bude udělen takovýto nesouhlas, SVČ Klíč FM nebude materiály s dotyčnými osobami nadále
zveřejňovat a již zveřejněné materiály, bude-li to možné, zneveřejní.

SVČ Klíč FM si vyhrazuje právo na změnu tohoto organizačního řádu v průběhu školního roku.

Bc. Patrik Siegelstein, zástupce statutárního orgánu SVČ Klíč FM, vlastní rukou
Ve Frýdku-Místku dne 2. 9. 2016
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