
 

Kroužky pro rodiče s dětmi – desatero  

Aby bylo naše společné setkání co nejpříjemnější pro Vás i pro Vaše 

děti, prosím respektujte: 

 

1. Dodržujte časy začátků Vašich lekcí. 

2. Po ukončení Vaší lekce se snažte v přiměřeném čase opustit cvičebnu a umožnit 

dalším klientům přípravu na následující lekci.  Po lekci je Vám po předložení 

docházkové kartičky zdarma k dispozici naše herna. 

3. Na lekce převlíkejte sebe i děti do pohodlného „cvičebního“ úboru, který se může 

také umazat při výtvarné činnosti. Důvodem jsou mimo jiné hygienické důvody pro 

zachování čistého prostředí ve cvičebně (i pro miminka). 

4. Krmení pokud možno omezte na jinou dobu před nebo po kroužku – netýká se plně 

kojených dětí do 6-ti měsíců věku. 

5. Odpovědnost za své dítě nese doprovod po celou dobu pobytu v prostorách 

rodinného centra.  

6. Nechoďte na lekci nemocní – ani vy ani děti. Nechoďte rovněž s kašlem či zelenou 

rýmou. Pokud to bude možné budete si moci lekci nahradit buď 1:1 v jiné skupince 

nebo 1:1 v herně.  Svou absenci omluvte prosím co nejdříve SMS-kou na telefon 

lektorky uvedený na docházkové kartičce. 

7. Cenné věci si noste sebou do cvičebny. Za věci ponechané bez dozoru neručíme. 

8. Veškeré úrazy a poranění hlaste před skončením lekce lektorce. Případně vyžadujte 

ošetření lektorkou. 

9. Veškeré poškození vybavení hlaste lektorovi. 

10. Informace o údržbě a provozu cvičebny naleznete v provozním řádu cvičebny na 

stěně. 

 

Údaje k platbě 

První lekce je ukázková a můžete ji zaplatit až po Vašem rozhodnutí 
v kroužku pokračovat.  
Platby prosím plaťte hotově v kanceláři RC Provázek nebo převodem na 
účet na bankovní účet 198993393/0600 (do poznámky uveďte jméno 
přihlášeného, název aktivity příp. skupinky, např. Hanička Nováková, 
Klubko, Mišpulky) 
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