
P�IHLÁŠKA
do Centra volného �asu 2021 v Horním Jelení
Vypln�nou p�ihlášku, prosím, zašlete na adresu po�ádající organizace:

�eský hudební tábor mládeže o.p.s., Kolá�ského 390, Horní Jelení, e-mail info@chtm.cz, nebo
odevzdejte do 13.9.2021 paní Miluši Vlasákové v ZŠ Horní Jelení.
Výuka za�ne od pond�lí 20.9.2021 v ZŠ Horní Jelení, p�ípadn� náhradních prostorách. Všechny
zájemce budeme b�hem zá�í informovat, zda bude daný obor otev�en.
P�íjmení:

Jméno:  

Adresa:

Telefon: E-mail:

Datum narození: T�ída:

Jméno a p�íjmení rodi�e/zákonného zástupce:

Telefon:

Zp�sob platby záloh:
p�evodem, celý školní rok (sleva 1 %) v hotovosti, celý školní rok

p�evodem, pololetn� v hotovosti, pololetn�

MÁM ZÁJEM O OBOR Popis
Tvo�ivé ruce – I. stupe� ZŠ
58,- K�/lekce (90 min./ 1x za 2
týdny), záloha 500,- K�/pololetí.;
min. po�et 6 žák�, Z. Štanderová;
dílna ZŠ, Po 15:00 – 16:30 od
27.9.

Zam��eno na  praktickou �innost, ale také seznámení se
základními výtvarnými technikami: (vodové barvy,
tempera), kresba, koláž, tisk, gumáž, animace, kašírování,
atd.;  praktické �innosti: batika + malba na textil, tvorba
z p�írodních materiál�, tkaní, výroba leporela, výroba
pexesa, papírových korálk� atd.

Bicí – ZŠ
78,- K�/lekce (45 min./týden),
záloha 1200,- K�/pololetí; jméno
vyu�ujícího bude oznámeno,
u�ebna podkroví ZŠ nebo náhr.,
dle dohody s vyu�ujícím

Seznámení se základy hry na bicí, ur�eno pro za�áte�níky a
mírn� pokro�ilé, nácvik hry z listu a improvizace
k doprovázení r�zných hudebních žánr�. Možnost
pronájmu bicí soupravy.

Zobcové flétny – ZŠ
78,- K�/lekce (30-45 min./týden),
záloha 1200,- K�/pololetí;
M.Bláhová, u�ebna podkroví ZŠ,
Po, St, Pá, dle dohody
s vyu�ujícím

D�raz bude kladen na skupinovou výuku a na hru v
souboru zobcových fléten (soprán, alt, tenor, ev. bas).
Výb�r notového materiálu dle domluvy a zájm� d�tí,
u�ebnice hry – Flautoškola 1-3. D�ti budou rozd�leny
podle svých schopností po p�ijetí p�ihlášek. Kapacita
kroužku je omezena. Veškeré informace pošle vyu�ující
rodi��m mailem.

Kytara – ZŠ
78,- K�/lekce (30 min./týden),
záloha 1200,- K�/pololetí; u�ebna
náhradní prostor; D. Komárek; dle
dohody s vyu�ujícím

Hra na kytaru (klasická, akustická, elektrická) V kurzu žák
získá dovednost hrát podle not, akordových zna�ek nebo
tabulatury. Zam��ení je individuální dle dohody - klasika,
country, rock.



Keramika
78,- K�/lekce (120 min./1x za 2
týdny), záloha 700,- K�/pololetí;
min. po�et 6 žák�; K. Sochorová;
dílny ZŠ, St 15:00-17:00

Tvorba dekorativní keramiky, práce s hlínou, glazurování.

Angli�tina – dou�ování ZŠ, SŠ
78,- K�/lekce (60 min./týden),
záloha 700 – 1200 K�; J. Kuši�ka;
u�ebna podkroví ZŠ, náhr. prostor
nebo online, dle dohody
s vyu�ujícím

Dou�ování dle individuálních požadavk� žáka se
zam��ením na upevn�ní gramatiky a komunikativních
základ� angli�tiny a procvi�ení užite�ných slov a frází pro
cestování (nap�. restaurace, obchod, orientace ve m�st�).

Tane�ní a pohybová výchova –
ZŠ
70,- K�/lekce (90 min./týden), 48
K�/lekce (60 min./týden), záloha
1200,- K�/ 800,- K�/pololetí; min.
po�et 7 žák�; Jakub Špelda;
t�locvi�na ZŠ p�íp. náhradní
prostor, Pá od 15:00

Mladší d�ti: tane�ní hry, improvizace, rozvoj vnímání
hudby, rytmu, pohybu na hudbu
Starší d�ti: výrazový tanec, základy spole�enských tanc�,
improvizace, celková tane�ní pr�prava.
Pro výuku d�ti pot�ebují vhodné oble�ení a sportovní obuv
s bílou podrážkou (nezanechávající šmouhy).

ZÁKONNÉ INFORMACE
Osobní údaje zde uvedeného ú�astníka budou zpracovávány v souladu s obecným na�ízením o ochran�
osobních údaj� �. 2016/679 (dále jen GDPR) a bezpe�n� uchovávány ve výše uvedené po�adatelské organizaci
po dobu následujících 6 let.

� (zde zaškrtn�te) Souhlasím, aby na základ� �l. 6 odst. 1, písm. a) Na�ízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj� a
volném pohybu t�chto údaj� a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (dále jen „Na�ízení“) zpracovala po�adatelská
organizace fotografie, videa, zvukové záznamy zde uvedeného ú�astníka za ú�elem marketingu (zejména
v propaga�ních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (nap�. Facebook,
Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výro�ní zpráv� a dalších informa�ních materiálech. Záznamy poskytuji
zdarma a dobrovoln� a nikdy v budoucnu nebudu požadovat finan�ní náhradu za jejich poskytnutí. Souhlas se
zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese info@chtm.cz
ZÁKONNÝ   SOUHLAS
Svým   podpisem   dávám   souhlas k ú�asti na kroužcích  Centra volného �asu zde uvedeného
ú�astníka. Souhlasím s podmínkami pro poskytování služeb v Centru volného �asu v Horním Jelení.

podpis rodi�e / zák. zástupce: podpis žáka:
Datum:



�eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Centrum volného �asu

Podmínky pro poskytování služeb
Centrum volného �asu poskytuje p�evážn� um�lecky a humanitn� zam��enou zájmovou �innost pro d�ti a
mládež od 6 do 16 let. Ú�astníci budou p�ijímáni do nabízených obor� podle po�adí došlých p�ihlášek. Služby
jsou poskytovány za úplatu podle ceníku schváleného správní radou.
1. Ú�astník se zavazuje dbát pokyn� vedoucího zájmového útvaru, který je povinen na úvodní sch�zce pou�it

ú�astníky o bezpe�nosti p�i konání zájmových útvar�.
2. Vedoucí zájmového útvaru p�ebírá zodpov�dnost za ú�astníky po dobu trvání zájmového kroužku.
3. Rodi�e / zákonní zástupci zodpovídají za ú�astníky do okamžiku p�íchodu a od okamžiku odchodu z místa

konání zájmového útvaru.
4. Každou absenci musí mít ú�astník zájmového útvaru omluvenou od rodi�� / zákonných zástupc�.

Omluvenku p�edají ú�astníci vedoucímu zájmového útvaru. Na neomluvené absence budou rodi�e /
zákonní zástupci upozorn�ni provozovatelem.

5. Ve školním roce 2021/2022 za�íná výuka v pond�lí 20.9.2021 (není-li uvedeno jinak) a kon�í 31.5.2022,
náhradní výuka za lekce zrušené provozovatelem m�že probíhat do 30.6.2022. Zájmové útvary se nekonají
v dob� prázdnin a o státních svátcích. Vedoucí zájmového útvaru m�že rozhodnout podle pot�eby o
náhradním termínu výuky za státní svátek nebo za zrušenou výuku kv�li hygienickým opat�ením.

6. Místo konání: Základní škola Horní Jelení, p�ípadn� jiné podle rozhodnutí provozovatele.
7. Poplatek je hrazen prost�ednictvím záloh, které mohou být placeny dop�edu na celý školní rok nebo pololetí

p�ípadn� požádat provozovatele o povolení �tvrtletních �i m�sí�ních plateb ze sociálních d�vod�.
8. Záloha je splatná do 15.10.2021 nebo 15.2.2022. Minimální nevratná �ást zálohy je stanovena ve výši

250 K� na 1 kroužek / pololetí. Platby je možné provést p�evodem na ú�et provozovatele �.
1033817679/6100 vedený u Equabank a.s. s uvedením �ísla p�ihlášky jako variabilního symbolu.
Provozovatel se zavazuje vystavit vyú�tování poskytnutých služeb do 2 m�síc� od uplynutí 2. faktura�ního
období. Ve výjime�ných p�ípadech je možné provést hotovostní platbu u koordinátorky CV� paní Miluše
Vlasákové v ZŠ Horní Jelení v pracovní dny od 6:30 do 7:30, p�ípadn� v sídle spole�nosti na Kolá�ského
390 u Jaroslavy Kuši�kové po tel. dohod� na tel. 724 505 035.

9. Faktura�ní období jsou stanovena takto: 1. období  1.9.2021 - 22.12.2021, 2. období: 3.1.2022 - 30.6.2022.
10. P�eplatek bude zapo�ten na platby v následujícím období, proto 1. záloha v následujícím období bude nižší

o vzniklý p�eplatek. Nedoplatek bude splatný do konce následujícího kalendá�ního m�síce. Po skon�ení
posledního faktura�ního období bude p�ípadný nedoplatek vrácen zákonným zástupc�m ú�astníka do
15.9.2022. P�ípadný nedoplatek je splatný do 15.9.2022.

11. Cena za 1 lekci je pro ú�ely fakturace stanovena takto:
Angli�tina – dou�ování 78 K� (60 min. / týden), max. 30 lekcí.
Zobcové flétny, bicí: 78,- K� (dvojice 45 min.), kytara 78,- K� (jednotlivec 30 min.), max. 30 lekcí.
Tvo�ivé ruce 58,- K� (90 min. / 1x za 2 týdny), Keramika 78,- K� (120 min. / 1x za 2 týdny), max. 16 lekcí,
tane�ní a pohybová výchova (60 - 90 min./týden) 48 - 70,- K�/ lekci, max. 30 lekcí.

12. Základní pololetní zálohy jsou stanoveny ve výši: Kytara, zobcové flétny, bicí – 1200 K�, angli�tina –
dou�ování, tane�ní a pohybová výchova 800 - 1200 K�; keramika 700 K�; tvo�ivé ruce 500 K�. Minimální
nevratná �ást zálohy je ve výši 500 K� / kroužek / školní rok, tj. 250 K� / kroužek / pololetí.

13. Z poplatku nemohou být hrazeny sešity a literatura. Poplatek nezahrnuje také požadovanou výbavu (nap�.
cvi�ky a oble�ení na tancování , hudební nástroje atd.).

14. Vrácení poplatku:
- poplatek za výuku není ú�tován v p�ípad� zran�ní nebo nemoci ú�astníka, která �iní 30 a více dní. Nemoc

nebo zran�ní musí být doložena léka�ským potvrzením nebo prohlášením rodi��. V p�ípad�, že bude
léka�ské potvrzení p�edloženo po skon�ení faktura�ního období, bude vzniklý p�eplatek zapo�ten do
následujícího faktura�ního období, p�ípadn� vrácen.

- poplatek není ú�tován v p�ípad� zrušení výuky vedoucím kroužku bez stanovení náhradního termínu konání
zájmového útvaru.

15. Zrušení ú�asti
Provozovatel m�že zrušit ú�ast v zájmovém útvaru ke konci p�íslušného faktura�ního období ú�astníkovi,
který má 4 a více po sob� jdoucí neomluvené absence. Na neomluvené absence budou rodi�e / zákonní
zástupci upozorn�ni.
Provozovatel m�že zrušit ú�ast v zájmovém útvaru, pokud nemá ú�astník do 30 dní od za�átku pololetí
uhrazenu pololetní zálohu. Na tuto skute�nost upozorní provozovatel rodi�e / zákonné zástupce.
Ke zrušení ú�asti v zájmovém útvaru m�že dojít také z káze�ských d�vod�, jestliže nedošlo ke zlepšení
chování ú�astníka na základ� ud�lení podmíne�ného vylou�ení, o kterém jsou vyrozum�ni rodi�e / zákonní
zástupci ú�astníka. V tomto p�ípad� nevzniká nárok na vrácení zaplacené zálohy.
Rodi�e / zákonní zástupci ú�astníka mohou p�ed�asn� zrušit ú�ast žáka v kroužku písemným prohlášením,
nejpozd�ji však k 31.1.2022. P�i p�ed�asném zrušení ú�asti bude ú�tován storno poplatek ve výši 200
K� za zrušený kroužek.  P�i zrušení ú�asti do 15.10.2021 se storno poplatek neú�tuje.


