
 

 

Provozní řád 
 

Žádáme všechny návštěvníky, aby si přečetli náš provozní řád níže. Podpisem registračního 
formuláře, případně zaplacením kurzovného, automaticky vyjadřujete souhlas s jeho zněním. Předem 
děkujeme. 

 

1.  Kec, s.r.o. je otevřeno veřejnosti, především rodičům s dětmi, ale i dospělým bez dětí, firmám za 
účelem rozvoje svých zájmů. Provozní doba centra je závislá na pravidelném rozvrhu a programu. 

 

2.  Veškeré informace o kurzech, změnách časů a otevírací době naleznete na těchto stránkách, v 
rezervačním systému education4u.webooker.eu. Kontaktovat nás můžete také emailem na 
office@kecklub.cz. 

 

3.  Vždy kontaktujte našeho zaměstnance, či lektora v případě jakéhokoli dotazu nebo problému na 
místě nebo v případě ohrožení (požáru, vážného zranění) volejte tísňovou linku 112. 

 

4. V případě kurzů bez účasti rodiče si dítě vyzvedne rodič anebo se vrací do družiny po domluvě s 
rodiči. V případě jakýchkoli změn je třeba vše nahlásit lektorům, aby dítě předávali pouze pověřené 
osobě (pokud to bude někdo úplně jiný, je třeba prokázat plnou moc nebo být v evidenci KEC jako 
osoba zodpovědná k vyzvednutí dítěte). 

 

5. V našich kurzech je pobyt povolen jen zdravým dětem / dospělým! 

 

V případě podezření personálu na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si KEC vyhrazuje 
právo zavolat zodpovědnou osobu a předčasně ukončit pobyt dítěte. 

 

6. Do kontaktu s lektory nevstupujte, pokud trpíte vy nebo vaše děti infekční chorobou 

 

Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u vás či vašich dětí mohla rozvinout, včas se 
omluvte z programu v našem rezervačním systému, či u lektora a návštěvu odložte. Zabráníte tím 
tomu, aby se společný prostor, kde kurzy probíhají stal místem šíření nakažlivých nemocí! 

 

7. Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. 



 

8. Při využívání vnitřního vybavení místností, kde se kurzy konají  se chovejte ohleduplně a k tomu 
vždy nabádejte i své děti 

 

9. Konzumace jídla je během lekce zakázána. 

 

10. Sledujte web www.kecklub.cz a a facebookové stránky. 

 

11. Pokud nám chcete cokoli sdělit, můžete nám napsat email: office@kecklub.cz  

 

Podmínky účasti v kroužcích a kurzech 
 

1.  Kurzy probíhají v prostorách mateřských center, mateřských škol, základních škol a na adrese 
klienta. 

 

2.  Kurzy probíhají ve sjednaném čase 

 

3.  V případě dlouhotrvající nemoci (min. 4 týdnů za sebou jdoucích), v případě řádné omluvy a 
doložení lékařského osvědčení, je možné se individuálně domluvit na zvláštních podmínkách (vybrání 
kurzu v jiném semestru atd.). 

 

4.  Do kurzu je v některých případech možno se kdykoli zapojit i v jeho průběhu a zaplatit příslušnou 
část kurzovného. Vše záleží na kapacitě a situaci, sledujte náš rezervační systém. 

 

5.  Kurz, který by se nekonal z důvodů na straně provozovatele, bude v plné míře nahrazen, či budou 
poskytnuty náhradní možnosti. 

 

6. Účastník kurzu/zákonný zástupce bere na vědomí, že informace týkající se zpracování osobních 
údajů ze strany KEC, s.r.o. a všech práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich 
uplatnění jsou k dispozici v rezervačním systému education4u.webooker.eu. 

 

V Praze dne 1.1.2021 

 

Daniela Vávrová, MBA 



 


