PRAVIDLA POBYTŮ DĚTÍ V MINIŠKOLIČCE LETNICE
Dětský klub Letnice - dětský klub a mateřské centrum
Adresa: Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
Organizátor: Kazimírka,o.s. Frýdecká 441, 199 00 Praha 18, IČO 270 34 615

Tel.: 776 355 202, E-mail: miniskolicka@klubletnice.cz
www.klubletnice.cz

1. Dítě je zařazeno do Miniškoličky na základě vyplněné přihlášky a zaplacení měsíčního poplatku na měsíc docházky.
2. Dodržujte prosíme vyhrazené časy pro předání dětí (od 8.30 do 9.00 hod.) a vyzvedávání dětí
(od 11.30 do 12.00 hod.)
3. Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.
4. O nepřítomnosti dítěte nás informujte předem na e-mail miniskolicka@klubletnice.cz nebo sms na tel.: 776 355 202.
5. Dítěti připravte s sebou: přezůvky, náhradní oblečení na pobyt v místnosti (příp.vycházky ven), kapesníky, pokud dítě
používá pleny, svačinu a láhev s pitím na celé dopoledne. Všechny věci musí být viditelně podepsané.
6. Dítě do Miniškoličky předávejte vždy zdravé - do dětského kolektivu nepatří rýma, kašel ani jiná nemoc. Respektujte
zdraví ostatních. Informujte nás prosíme o výskytu infekčních onemocnění příp. kontaktu s ním.
7. Rodiče dítě zapíší po příchodu a odchodu do Knihy návštěv, kde podpisem potvrzují předání a převzetí dítěte.
8. Provoz Miniškoličky není o svátcích a prázdninách v termínech vyhlášených MŠMT.

Informace k platbě:
- uhrazení měsíční platby zaručuje pro vaše dítě místo v Miniškoličce,
- cena za docházku je 250,- Kč/dopoledne při návštěvě Miniškoličky 1x týdně, 200,- Kč/dopoledne při návštěvě
Miniškoličky 2x týdně,
- Miniškolička se platí měsíčně předem (do 5.pracovního dne v měsíci). Měsíční platbu, ve výši: počet dnů návštěv
v měsíci x cena za dopoledne, uhraďte prosíme na účet 2600485872/2010 (variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte,
specifický symbol 380 a do poznámky vždy napište text Miniškolička a jméno dítěte) nebo v hotovosti v Dětském klubu
Letnice,
- pokud platba nebude v termínu provedena, nebudeme moci nadále držet místo pro vaše dítě,
- platby nevracíme, u předem omluvené absence převádíme částku sníženou o 100,-Kč za dopoledne do dalšího
měsíce

Byl/a jsem seznámen/a a souhlasím s výše uvedenými Pravidly Miniškoličky Letnice.
Jméno a příjmení dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
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Podpis zákonného zástupce:

