
Rozhodnutí Výkonné rady Centra Ententyky z.s. 
o pravidlech účasti na aktivitách centra 

 
Výkonná rada Centra Ententyky, z.s., stanovuje následující Pravidla pro účast na aktivitách Centra 
Ententyky. 

1. Obecná pravidla 

1.1.  Na aktivity Centra Ententyky (dále též Centra) je nutné se přihlásit způsobem oznámeným 
při vypisování jednotlivých aktivit, zpravidla přes webovou aplikaci na stránkách Centra 
(https://krouzky.ententyky.eu/). 

1.2.  Komunikace mezi Centrem a účastníky aktivit probíhá prostřednictvím e-mailu, který 
účastník uvede při přihlášení na aktivitu. Pro komunikaci s centrem ohledně aktivit 
používají zájemci/účastníci adresu kancelar@ententyky.eu. 

1.3.  Centrum si vyhrazuje právo zrušit danou aktivitu při nedostatečném zájmu. V takovém 
případě vrací případné platby v plném rozsahu. 

1.4.  Všechny aktivity jsou splatné před jejich zahájením (návštěvou první lekce) s výjimkou 
ukázkové lekce, viz bod 2.8. 

1.5.  Zájemce, který se opakovaně hlásí na aktivity a po 2 výzvách aktivitu neuhradí, bude 
automaticky vyškrtnut ze systému. 

1.6.  Pro většinu aktivit je stanoveno tzv. Sleva pro členy. Tato sleva se vztahuje pouze na členy 
centra, kteří mají Řádné členství (bod 4.6 Stanov) a jejich děti, které mají Členství nezletilých 
(bod 4.7 Stanov). 

1.7. V případě, že z důvodů, které Centrum nemůže ovlivnit, nemohou aktivity probíhat v rámci 
fyzické přítomnosti (například epidemiologická opatření), vyhrazuje si Centrum právo 
realizovat aktivity s využitím technických prostředků (například online konference). Takto 
proběhlé aktivity jsou považovány za standardně proběhlé. 

1.8.  Pro účely těchto pravidel se aktivity dělí na aktivity pravidelné (též kroužky), které probíhají 
v navazujících cyklech během celého roku a aktivity jednorázové – kurzy, semináře, dílny, 
prázdninové programy atd., které mohou být rozděleny do několika termínů.  

2. Pravidelné aktivity (též kroužky) 

2.1.  Pravidelné aktivity se předplácí formou tzv. permanentky na 10 lekcí dopředu.  Permanentka 
opravňuje k účasti na navazujících lekcích dle programu jednotlivých kroužků. Účastí na 
jednotlivých lekcích se permanentka postupně čerpá. 

2.2.  Permanentky lze na sebe bezprostředně navazovat, přihlášený má přednost před ostatními 
zájemci v aktivitě pokračovat. O vypršení permanentky bude informován e-mailem o bude 
požádán o další platbu. Pokud účastník pokračovat nechce, jeho místo je nabídnuto dalším 
zájemcům (je v systému vyškrtnut). Pokud chce pokračovat s prolukou (např. za 2 měsíce) 
může, ale již nemá přednostní právo na místo a musí se přihlásit stejně jako nový účastník, 
tj. pokud je v kroužku v danou chvíli volná kapacita. 
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2.3.  V rámci předplacených 10 lekcí má účastník nárok na 1 absenci. Za tuto absenci má nárok 
na jednu náhradní účast (tzv. náhrada) zdarma. Nárok na náhradu vzniká pouze po 
vyčerpání celé permanentky. Náhrada musí být čerpána v první nebo druhé lekci následující 
po vyčerpání permanentky. V případě převodu permanentky na jinou aktivitu nebo vracení 
peněz za nevychozenou permanentku se náhrada nekompenzuje. 

2.4.  Při absenci nad rámec bodu 2.3, ať už omluvené či neomluvené, účastník nemá nárok na 
náhradu a taková absence je čerpána z permanentky. 

2.5.  V případě, že účastník kroužku přeruší svou účast, nemá nárok na vrácení peněz za 
nevyužité lekce. Po domluvě je možné převést nevyčerpané peníze na jiný kroužek, tento 
převod lze udělat pouze jednou. 

2.6.  Účastník nemusí nepřítomnost na kroužcích předem hlásit (viz body 2.3 a 2.4). Při 
dlouhodobé nepřítomnosti (např. vážné zdravotní důvody apod.) se individuálně dohodne 
na možnostech další docházky do aktivit. 

2.7.  Při přechodu mezi logicky navazujícími kroužky (např. Montessori pro mladší děti a starší 
děti) je možné permanentku převést i v průběhu nedochozených lekcí. V takovém případě 
účastník po domluvě s lektorem kontaktuje Centrum. Permanentka se převede na 
pokračující aktivitu (popř. se uhradí rozdíl). 

2.8.  Případný zájemce může navštívit jednu ukázkovou hodinu zdarma. Tato ukázková hodina je 
poskytována pouze v kroužcích, kde není zaplněna kapacita placenými účastníky. Zájemce 
se neregistruje do systému, ale požádá o ukázkovou hodinu minimálně jeden pracovní den 
předem zasláním požadavku na e-mail kancelar@ententyky.eu. 

3. Jednorázové aktivity 

3.1.  Jednorázové aktivity se hradí podle podmínek stanovených před zahájením aktivit a 
zaslaných všem zájemcům. 

3.2.  V případě, že se aktivita zruší ze strany Centra, jsou účastníkům vráceny platby v plném 
rozsahu. 

3.3.  V případě, že přihlášený účastník rozhodne akce neúčastnit, oznámí tuto skutečnost 
bezprostředně Centru, Centrum mu potvrdí přijetí tohoto oznámení. Poté má účastník 
nárok na vrácení částky uhrazené za aktivitu, po odečtení stornopoplatku.  
 

Počet dnů do konání akce Stornopoplatek 

60 a více 0 Kč 

30–59 50 % 

10-29 90 % 

9 a méně 100 % 
 
Tato pravidla jsou platná od 9. 6. 2021. 

 
Ing. Jakub Hala 
Předseda výkonné rady 
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