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FitKids, zapsaný spolek se sídlem
Spojovací 3316/4, 466 02 Jablonec nad Nisou
zapsaný v rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 9282
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO CELOROČNÍHO KROUŽKU FITKIDS
MÍSTO

ROČNÍK

LIBEREC

2017/2018

Údaje účastníka kroužku
Jméno

Příjmení

Datum narození
Adresa
Ulice a č.p.
PSČ
Telefon

Obec
Mobilní

E-mail
Zdravotní omezení, alergie
Údaje zákonného zástupce (rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za dítě)
Jméno

Příjmení

Adresa (pouze neshoduje-li se s adresou účastníka)
Ulice a č.p.
PSČ
Telefon

Obec
Mobilní

E-mail
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Pokyny k platbě za kroužek
První platba za kroužek ve výši 4.250 Kč za účastníka musí být uhrazena do 7 dnů od
podání přihlášky, nejpozději však do 30.09.2017, na účet spolku č. 83 66 211 001/5500
u Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou.
Další platby ve stejné výši musí být poukázány do 30.11.2017, 15.02.2018 a 15.04.2018.
Do zprávy pro příjemce uveďte text „Kroužek Liberec 17-01 „příjmení a jméno dítěte“ “.

Prohlášení zákonného zástupce
✘ Prohlašuji, jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami Všesportovního kroužku

FitKids, které jsou nedílnou součástí této Závazné přihlášky a souhlasím s nimi.
✘ Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v této přihlášce jsou pravdivé a správné.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte-účastníka kroužku a údajů mých
k účelům souvisejícím s provozem kroužku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.
✘ Souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů z průběhu kroužku a jejich

případným použitím pro účely informování o činnosti kroužku a propagace činnosti
kroužku (například vyvěšením na nástěnkách či webových stránkách FitKids z.s.
Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.
✘ Souhlasím se zařazením mého jména a kontaktních údajů do databáze pro účely

evidence pro případné nároky na slevy. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.
✘ Chci být informován o akcích a nabídkách FitKids, z.s.

Zvláštní požadavky a jiná sdělení organizátorovi kroužku

Podpis zákonného zástupce (datum)
V případě elektronického odeslání přihlášky se za vyslovený souhlas/podpis
považuje odeslání vyplněného formuláře, z něhož jsou zřejmé základní osobní
údaje účastníka kroužku a zákonného zástupce nebo zaslání první platby
na účet FitKids nebo začátek první účasti na programu/činnosti kroužku
(dle toho, která ze skutečností nastane dříve).
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Sdělení organizátora kroužku
Vážení rodiče,
již třetí sezónu pro Vás pořádáme Všesportovní celoroční kroužek FitKids (dále jen „kroužek“) a je nám velkou radostí
naplňovat volný čas Vašich dětí sportovními aktivitami. Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám prokazujete přihlášením
Vašeho dítěte na kroužek. S potěšením sledujeme rostoucí zájem o kroužek a již v druhém ročníku jsme nemohli několik
dětí přijmout, protože jsme chtěli zajistit kvalitu podle standardů FitKids. Aby se Vašim dětem kroužek co nejvíce líbil,
dovolte nám sdělit Vám touto cestou důležité informace, další informace a aktuální termíny naleznete na našem webu
www.fitkids.cz pod odkazem Kroužky.
Jednou z našich zásad je otevřená komunikace s Vámi, rodiči. Protože chceme s Vámi spolupracovat v dialogu a
vstřícně, považujeme za nutné Vám nejdříve vysvětlit, jak probíhá financování provozu kroužku. Práce s dětmi je pro nás
radostí, zdrojem inspirace a dává nám energii. Sami se snadno přesvědčíte, že energii a prostředky věnujeme
neustálému rozšiřování aktivit a možností pro Vaše děti. Chceme být nejlepší nabídkou tohoto typu volnočasových aktivit
pro Vaše děti v rámci kraje. I díky Vaší důvěře a zpětné vazbě jsme přesvědčeni, že jsme na dobré cestě k tomuto cíli.
Jsme si vědomi toho, že volnočasové aktivity dětí mohou být velmi drahé, často velmi zatěžující rodinný rozpočet. Proto
jsme rozpočítali celkové náklady na kroužek na celý školní rok a poskytli Vám možnost platit vše čtyřmi stejnými
splátkami, i když především aktivity v zimě (a tedy na začátku sezóny) jsou nesmírně nákladově náročné. Objednané
kapacity (dopravu, instruktory dle nahlášeného počtu, skupinové vstupenky a jízdenky, pronájmy tělocvičen) musíme
platit dodavatelům většinou předem (abychom dosáhli co nejlepších cen, objednáváme často ve velkém předstihu) a bez
ohledu na to, kolik dětí skutečně přijde. Cenu našeho kroužku držíme na nejnižší úrovni zaručující to, že kroužek v
daném roce plně proběhne a také, že v dalším roce budeme schopni vypsat další ročník.
Ač je nám to vysloveně nepříjemné, jsme na základě letošní nepříjemné zkušenosti nuceni výslovně upravit některé
aspekty činnosti kroužku a smluvního vztahu mezi námi a Vámi formou Všeobecných obchodních podmínek připojených
níže. Věříme, že naše kroky přijmete s pochopením. V poslední době jsme byli postaveni před jednostranné rozhodnutí
několika rodičů nezaplatit poslední (červnovou) splátku, protože podle jejich soudu jejich dítě s námi několik kroužkových
odpolední neabsolvovalo. Co na tom, že s námi bylo jejich dítě na víkendech, kde platíme pronájmy sportovišť, v
bazénu, na lyžařských víkendech, kde platíme dopravu a skipasy předem, abychom dostali nejvýhodnější ceny. Poslední
část poplatku za kroužek už prý platit z důvodu nevyužití našich služeb z jejich strany podle svého zkrátka nemusí a
nebudou. Existenci kroužku to vystavuje velmi náročnému testu. Chybějící částky pak doplácíme z našich prostředků.
Netvoříme velké rezervy, abychom udrželi přijatelnou cenu.
Samozřejmě chápeme, že děti mohou být nemocné, mohou mít povinnosti ve škole a vždy jsme připraveni spolu s
Vámi hledat řešení, aby s námi Vaše dítě mohlo sportovat v rozsahu, který jste si zaplatili. Byli bychom rádi,
kdybychom mohli takové situace řešit s Vámi v dialogu, na který jsme se odvolávali výše.
Z těchto důvodů od nového ročníku kroužku 2017/2018 musíme přistoupit ke dvěma změnám: interval plateb
zkracujeme na přibližně 2 měsíce (dnes 2,5 měsíce, takže poslední splátka je vlastně "zpětně") a jsme nuceni vydat
Všeobecné podmínky včetně transparentních pravidel storna a poskytování náhradních hodin. V případě zcela
mimořádných vlivů hodných zřetele jsme samozřejmě i nadále připraveni s Vámi individuálně dohodnout řešení. Nikomu
z Vás nepodsouváme zlé úmysly a zdůrazňujeme, že skutečně závažné důvody jsme vždy připraveni spolu s Vámi řešit.
Naším cílem a důvodem této změny je snaha zajistit finančně další ročníky celoročního kroužku.

Všeobecné podmínky Všesportovního kroužku FitKids
1.

Zasláním nebo předáním této závazné přihlášky pracovníkům FitKids z.s. vzniká smluvní vztah mezi Vámi a
námi. Jedná se o Smlouvu o dílo, kde smluvními stranami jste Vy na straně jedné a FitKids zapsaný spolek se
sídlem Spojovací 3316/4, 466 02 Jablonec nad Nisou na straně druhé (dále též „my“, „nás“, „nám“).

2.

Předmětem smlouvy je plnění ve formě zajištění programu Všesportovního kroužku FitKids (dále jen „kroužek“)
a účasti na tomto programu pro Vámi přihlášené děti. Organizátorem kroužku je FitKids z.s.

3.

Cena kroužku je uvedena v přihlášce a platí pro celý daný ročník v závislosti na zvolené frekvenci účasti dítěte.
Cena je splatná v termínech uvedených v přihlášce.

4.

Přihláška je závazná pro celou sezónu trvání kroužku a pro celý rozsah podle naší nabídky. V rámci programu
kroužku si nelze zvolit a zaplatit pouze některé aktivity, program kroužku je nedělitelný, nedohodneme-li se
výslovně jinak.

5.

Stornovat přihlášku je možné bez stornopoplatku jen do zaplacení první splátky nebo v případě, že za
přihlášené dítě naleznete náhradníka (kdykoliv během trvání kroužkové sezóny), který převezme plně závazky
dítěte, jehož místo v kroužku využije. Vámi nevyužitá část poplatku za kroužek se převádí na tohoto náhradníka.
Poskytneme Vám údaj Vaším dítětem nevyčerpané částky za kroužek, vzájemné vyrovnání závazků a pohledávek
mezi Vámi a tímto náhradníkem je Vaší odpovědností, ledaže bychom tohoto náhradníka zajistili my, v tom případě
Vám vrátíme tuto nevyčerpanou částku krácenou o prokázané administrativní náklady na změnu účastníka kroužku
a poplatek od náhradního účastníka přijmeme my.

6.

První účastí na kroužku se zavazujete uhradit včas a řádně všechny výše uvedené splátky,
nedohodneme-li se výslovně jinak. Pokud neuhradíte bez dohody s námi první splátku do 30.09.2017, budeme to
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považovat za storno z Vaší strany s následkem popsaným dále. Totéž platí i pro prodlení úhrady dalších splátek o
14 nebo více kalendářních dnů.
7.

Při odhlášení nejpozději po první účasti na kroužku, nenaleznete-li náhradu (jako v bodu 5), jsme nuceni
započítat Vám stornopoplatky ve výši 60% ceny kroužku za celou sezónu. Počínaje druhou účastí na činnosti
kroužku jsme nuceni Vám účtovat stornopoplatky ve výši 100% ročního poplatku (nenaleznete-li náhradu jako v
bodu 5).

8.

Nechceme se stavět do pozice instituce, které se předkládají omluvenky. Proto nabízíme dva způsoby řešení
neúčasti - nepotvrzenou a z důvodu nemoci, tj. potvrzenou předložením například lékařem potvrzené omluvenky
do školy, v závislosti na tom poskytujeme především bezplatné náhradní hodiny v rámci stejných nebo podobných
aktivit po dobu 12 kalendářních měsíců od konce ročníku kroužku:
a)

Při vynechání nejvýše 3 kroužkových odpolední poskytujeme náhradní hodiny pouze v případě potvrzené
neúčasti, a to ve stejném rozsahu.

b)

Při vynechání nejvýše dalších 3 kroužkových odpolední během školního pololetí nabízíme 3 náhradní
hodiny u nepotvrzené nepřítomnosti a 5 hodin u potvrzené

c)

Při vynechání 1 víkendu během školního pololetí poskytujeme 5 hodin u nepotvrzené nepřítomnosti a 10
hodin u potvrzené

d)

Při vynechání více než jednoho víkendu nebo více než 6 kroužkových odpolední poskytujeme pouze v
případě potvrzené neúčasti poukázku na naše aktivity v hodnotě odpovídající zhruba 50% podílu dané aktivity na
ceně celoročního kroužku (v hodnotě peněžního vyjádření), platnou pro všechny aktivity během příštích 12
kalendářních měsíců (například příměstský tábor, lyžařské a cyklovíkendy, výlety apod.).

e)

Okamžik uplatnění tohoto nároku náleží Vám, avšak nárok lze uplatnit nejpozději 2 měsíce před posledním
termínem činnosti kroužku v daném ročníku. Pokud překážka účasti (nepřítomnost) nastane po tomto termínu, je
nutné, abychom se na formě řešení dohodli.

f)

Pokud byla účast dítěte v kroužku ukončena, ať už z Vaší strany nebo z naší z důvodů uvedených pod
body 12 až 14, Váš nárok na náhradní plnění zaniká. Nárok na náhradní plnění není převoditelný na jiného
účastníka kroužku.

9.

Nelze-li z důvodu nepřízně počasí uskutečnit kroužkovou aktivitu v daný den v plánovaném místě, což Vám
sdělíme vždy nejpozději 3 hodiny před začátkem aktivity, nahradíme Vašemu dítěti tuto aktivitu v plném rozsahu v
náhradním, v dostatečném předstihu oznámeném termínu. Pro tento termín pak platí stejná pravidla, jako pro
termín řádný. Snažíme se těmto změnám vyhnout, ovlivnit počasí však není v našich silách.

10.

V případě dlouhodobé nemoci dítěte je možné převedení kreditu do dalšího období, ale pouze v případě, že
bude toto omezení potvrzeno písemně lékařem. V případě dovolené nebo jiných akcí je možno se domluvit na
náhradě kreditu.

11.

Pro body 5-10 ujišťujeme, že jsme připraveni řešit společně s Vámi všechny překážky účasti Vašeho dítěte v
kroužku ve snaze nalézt oboustranně přijatelné řešení za předpokladu, že budeme včas a úplně informováni o
vzniklé situaci.

12.

Děti musí mít své ochranné vybavení, to zahrnuje chrániče kolen a loktů, přilbu a rukavice pro cyklistické
kroužky a přilbu pro lyžařský výcvik (doporučujeme i ochranu páteře). Toto ochranné vybavení musí být při
lyžařském a cyklistickém výcviku nepoškozené, funkční a řádně upevněno na těle dítěte. Nepoužívání ochranných
pomůcek má za následek postup popsaný v bodu 14. Máte-li zájem o zapůjčení vybavení od nás, kontaktujte nás,
prosíme, co nejdříve.

13.

Všichni účastníci kroužku jsou povinni dbát pokynů instruktorů FitKids nebo jimi pověřených osob, dodržovat
pravidla bezpečnosti a dbát na ochranu zdraví svého i ostatních účastníků kroužku po celou dobu průběhu kroužku.
Nedodržování těchto pravidel má následky popsané v bodu 14.

14.

Při hrubém nebo přes upozornění opakovaném závažném porušení pravidel sportovního kroužku si
vyhrazujeme právo dítě v zájmu bezpečnosti jejich vlastní i ostatních účastníků kroužku vyloučit. Berete na
vědomí, že v takovém případě Vám nenáleží náhrada za nevyčerpané plnění ze strany FitKids z.s. a dítě si
na vyzvání neprodleně z kroužku vyzvednete.

15.

Před zahájením a po skončení kroužku (v pravidelném čase) za své děti zodpovídají rodiče či zákonní zástupci.

16.

Pokud má Vaše dítě jakékoli zdravotní omezení, neprodleně nás o tom, prosíme, informujte. Naším společným
zájmem je ochrana zdraví Vašich dětí.

17.

Upozorňujeme, že pro víkendové kroužky mimo lokalitu Vesec nebo Jablonec nad Nisou, klubovna „U Kapličky“
nejsou svačina a oběd zahrnuty v ceně kroužku.

18.

Nedoporučujeme na kroužek nosit cennosti a větší finanční obnos, nepřebíráme za tyto věci zodpovědnost.

Těšíme se na naše setkání s Vámi a Vašimi dětmi

Váš tým FitKids

FitKids z.s. Web: www.fitkids.cz Mail pro obecné dotazy: team@fitkids.cz Mail pro přihlášky: administrace@fitkids.cz
Telefon: +420 778 068 335, +420 778 068 338 Bank. spojení: 8366211001/5500 Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou

