
Naše zásady

Dětské Studio Altík (Dětské Studio, z.s.)

Altík je dětské pohybové a taneční studio nabízející pohybové, taneční a dramatické kroužky pro děti ve 

věku 1 až 16 let, a také kurzy pro jejich rodiče. Dodržujeme tyto zásady:

1. Kvalita a odbornost, respektující přístup.

Naše kroužky vedou učitelé s  vysokoškolským pedagogickým vzděláním, praxí v oboru a sami jsou 

aktivními umělci a tvůrci. Ve většině kurzů je samozřejmostí spolupráce tanečního pedagoga s hudebníkem 

– myslíme si, že živý hudební doprovod není luxus, ale velmi důležitá součást výuky tance. Naši pedagogové 

budou učit vaše dítě nejen tančit: jsme si vědomi toho, že skrze práci s tělem rozvíjíme celou osobnost 

dítěte. Naším krédem je citlivý a respektující přístup k dětem. S pedagogy můžete konzultovat vhodnost 

kroužku pro vaše dítě vzhledem k jeho věku, pohybovým zručnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu.

2. Postup v případě zrušené lekce z naší strany, poskytnutí náhrady

V případě absence lektorky/a kurzu běžně lekci plnohodnotně supluje jiná lektorka/lektor DS Altík, případně 

hostující pedagog. V případě úplného zrušení lekce z naší strany Vám nabídneme náhradu (možnost 

nahradit si lekci v jiný den, případně vstupenku zdarma na vhodný náhradní program). V případě zrušení 

kurzu Vám vrátíme poměrnou částku za nerealizovanou část kurzu.

3. Přihlášení a platba kurzovného

Přihlašování probíhá formou vyplnění a odeslání on-line přihlašovacího formuláře a on-line registrace do 

databáze kontaktů našich členů. Přihláška je závazná. 

Při zápisu na nové pololetí mají přednost děti, které chtějí pokračovat, volná místa poté nabízíme dalším 

zájemcům. Při větším zájmu o kroužek než je jeho kapacita rozhoduje zejména pořadí odeslaných přihlášek. 

V přihlášce máte možnost udělit souhlas/nesouhlas s fotografováním a video dokumentací člena.

S odesláním přihlášky přijímáte také tyto zásady a souhlasíte s našimi zásadami ochrany a zpracování 

Vašich osobních údajů podle zákona (viz. dokument na našem webu).

Do 15 dnů od odeslání přihlášky je třeba uhradit kurzovné (kurzovné = členský příspěvek) převodem na náš 

účet: Dětské studio: Číslo účtu: 219521628/0300, zpráva pro příjemce: Jméno dítěte, případně po 

telefonické dohodě v hotovosti. Platbou potvrzujete rezervaci Vašeho místa v kurzu. Pokud platba nebude do 

15 dnů uhrazena, postupujeme Vaše místo dalšímu zájemci. Platbou dopředu nic neriskujete, viz. bod 4. - 

Storno podmínky.

Platbu za kurz můžete po dohodě rozložit do splátek, rádi Vám vyjdeme vstříc. Poskytujeme slevu 

sourozencům ve výšce 10% z celkové částky. Platba na fakturu je také možná.

4. Storno přihlášky - podmínky

V případě storna přihlášky z Vaší strany do 14 dnů od započetí kurzu Vám celou částku vrátíme zpět. Pokud 

se odhlásíte do uplynutí poloviny semestru (15.listopad/15.duben) vracíme 50% ceny kurzu, poté již platbu 

za pololetí bohužel nevracíme.

5. Členství v zapsaném spolku Dětské Studio.

Přihlášením do některého z našich kurzů se stáváte členem z.s. Dětské Studio (Altík). Členství ve spolku 

vždy zaniká na konci pololetí. V případě, že chcete v novém pololetí pokračovat v navštěvování některého z 

našich kroužků/kurzů, je třeba vždy znovu odeslat přihlášku a aktualizovat Vaše údaje.


