
Pravidla Centra Ententyky pro přihlášení a odhlášení na aktivity 
 

 Kupuje se permanentka na 10 lekcí s možností 1 absence, další absence 
(nezáleží, jestli omluvená nebo neomluvená) bude již z permanentky odečtena 
bez náhrady 

 Navazovat permanentky na sebe lze, přihlášený má přednost před ostatními 
zájemci v aktivitě pokračovat, bude informován e-mailem o vypršení 
permanentky a osloven s další platbou 

 Pokud 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 přihlásit se musí opět znova, 
pokud je v kroužku v danou chvíli volná kapacita. 

 Pokud zájemce chce před uhrazením platby mít ukázkovou hodinu, 
neregistruje se zatím do systému, ale hlásí se na ukázkovou hodinu den 
předem e-mailem na adresu: kancelar@ententyky.eu. Může přijít pouze v 
případě, že není plně obsazena kapacita již zaplacenými účastníky. 

 V případě, že byl kurz uhrazen, ale přihlášený z jakéhokoliv důvodu nechce 
dále do aktivity chodit, nemá nárok na vrácení peněz. Nabízíme však převod 
peněz na jiný námi pořádaný kroužek. 

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

 Svou nepřítomnost na kroužcích předem hlásit není nutné, pouze při 
dlouhodobé nepřítomnosti (vážné zdravotní důvody apod.) se individuálně 
domluví na možnostech další docházky do aktivit. 

 Nárok na náhradu lekce je ve dvou lekcích následujících po 10. lekci na 
permanentce, poté již nárok na náhradu zaniká. 

 Při přechodu mezi skupinami např. Montessori pro mladší děti a starší děti je 
možné permanentku převést i v průběhu nedochozených lekcí. V takovém 
případě kontaktujte lektora, který možnost posoudí a obrátíte se na 
kancelar@ententyky.eu Permanentka se pak převede na pokračující aktivitu 
(popř. se uhradí rozdíl) 

 Při přihlášení na jednorázové aktivity – předporodní kurz, semináře, 
Montessori dílny s Irenou Kubantovou, atd., požadujeme úhradu ihned po 
přihlášení, v případě odhlášení vybíráme storno poplatek 1 měsíc a více 20%, 
1 měsíc - 14 dní 50%, 14 dní - 7 dní 80%, méně jak 7 dní 100% z uhrazené 
částky. 

 
 
Přihlášením do systému berete tato pravidla na vědomí a souhlasíte s nimi. 
 
Pravidla jsou platná od 22.9.2020 
 


