Obec Vrbátky
VOLŇÁSEK – CENTRUM VOLNÉHO ČASU VRBÁTKY

VNITŘNÍ ŘÁD
I.

Předmět činnosti Centra volného času Vrbátky
•
•

II.

Volňásek – Centrum volného času Vrbátky (CVČ) je souborem neziskových a nepolitických aktivit,
provozovaných Obcí Vrbátky, v oblasti sportu, tance, hudby a volného času dětí, mladistvých i dospělých.
V rámci svého předmětu činnosti se CVČ věnuje zejména:
o organizaci tréninků, soustředění, soutěží a dalších vzdělávacích aktivit
o organizaci kurzů a přednášek pořádaných pro širokou veřejnost
o pořádání společenských a kulturních akcí
o pořádání akcí pro děti a letních táborů v době školních prázdnin
o spolupráci s dalšími spolky obce Vrbátky

Podmínky přijetí k účasti na zájmových aktivitách
Účastník je přijat k zájmovému vzdělávání na základě vyplnění a odevzdání písemné přihlášky, přičemž
zdravotní způsobilost účastníka, kterou posoudí zákonný zástupce, musí odpovídat danému druhu činnosti.

III.

Podmínky úplaty zájmových aktivit
Zájmové útvary lze navštěvovat pouze za úplatu.
• Měsíční příspěvek účastníka činí:
Všechny kroužky – 100/měsíc – za libovolný počet kroužků, cena se nemění pro 2 a více kroužků
•
•

•
•

IV.

Příspěvek musí být uhrazen nejpozději do posledního dne v měsíci.
Při souhrnné platbě za období (pololetí) je celková platba výsledkem součinu měsíčního příspěvku, krát
počet měsíců, v jejichž průběhu bude účastník kroužek navštěvovat.
První pololetí je od začátku měsíce října do konce měsíce ledna, druhé pololetí je od začátku měsíce února
do konce měsíce května.
Po zaplacení příspěvku obdrží rodič doklad o zaplacení.
Příspěvek je nevratný a je povinnost jej zaplatit, pokud dítě navštívilo kroužek alespoň jedenkrát v měsíci.
Při absenci celého jednoho kalendářního měsíce je měsíční poplatek pro daný měsíc odpuštěn.

Práva účastníků zájmových aktivit
•
•
•
•

svobodné volby aktivity nabízené CVČ Volňásek
užívat zařízení, pomůcky a materiál v souvislosti se zájmovým vzděláváním
požádat svého vedoucího o pomoc v případě neporozumění dané problematiky
přizpůsobení aktivit a programu věkovým i fyzickým zvláštnostem dětí, jejich biorytmům na hygienicky
bezpečné a čisté prostředí, se sociálním zařízením

Práva zákonných zástupců nezletilých účastníků
• sdělovat připomínky, výhrady a náměty k činnosti
• na informace a poradenskou pomoc týkající se zájmového vzdělávání
• po předchozí dohodě s vedoucím zájmového útvaru se jednorázově zúčastnit společně se svým dítětem
příslušné aktivity

V.

Povinnosti účastníků zájmových aktivit
•
•
•
•
•
•
•

řádně a včas docházet do zvoleného útvaru zájmového vzdělávání, shromažďovat se v prostorách tomu
určených, nejdříve však 10 minut před jeho začátkem
nosit si vlastní přezůvky a v prostorech CVČ se přezouvat
chránit zdraví své i ostatních účastníků zájmového vzdělávání dodržováním vnitřního řádu a pravidel CVČ
plnit pokyny vedoucích kroužků a případně i dalších pracovníků
boty a oděv odkládat v prostorách k tomu určených, cennosti si brát s sebou do učebny
šetrně zacházet s veškerým zařízením, chránit je před poškozením, hospodárně nakládat s materiály a
energiemi, v případě úmyslného poškození majetku CVČ bude požadovaná jeho náhrada
každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v přímé souvislosti se zájmovým vzděláváním, neprodleně
oznámit vedoucímu zájmového útvaru

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých účastníků
• uhradit úplatu podle podmínek stanovených výše
• zajistit, aby dítě řádně navštěvovalo zájmové vzdělávání, případně informovat vedoucího zájmového
útvaru o nepřítomnosti svého dítěte – vždy dle dohody s vedoucími
• předávat dítě vedoucímu kroužku a v případě samostatných příchodů potvrdit písemným souhlasem
• vyzvedávat dítě od vedoucího kroužku, a to v době maximálně 15 minut po skončení kroužku a v případě
samostatných odchodů potvrdit písemným souhlasem

VI.

Účastníkům zájmových aktivit není dovoleno:
•
•
•

•
•

kouřit ve všech prostorách CVČ
přinášet, distribuovat, konzumovat nebo užívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé či návykové látky
přinášet, používat a distribuovat věci ohrožující život a zdraví (výbušniny, zábavnou pyrotechniku, zbraně
nebo jejich repliky, střelivo) a další věci a předměty, které by mohly ohrožovat mravní výchovu dalších
účastníků zájmového vzdělávání
nedovoleným způsobem manipulovat s otevřeným ohněm
ubližovat a šikanovat ostatní účastníky zájmového vzdělávání

V případě porušení jednoho z bodů je možné vyloučení ze zájmového vzdělávání.

VII.

Provoz a režim CVČ
•
•

•
•

Pravidelné zájmové útvary probíhají od října do května
V období školních prázdnin a svátků je pravidelná činnost CVČ přerušena a může být nahrazena:
o příměstskými tábory
o akcemi
o výlety a pobytovými akcemi
Za kroužek, který odpadne z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, se měsíční poplatek nevrací.
V případě odpadnuté hodiny z osobního důvodu vedoucího kroužku, je vedoucí povinen hodinu nahradit.

Tento vnitřní řád byl projednán a schválen na zasedání Rady Obce Vrbátky dne 29.3.2022, číslo usnesení 861.
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