Organizační řád, práva a povinnosti účastníků
kurzů
1. Účastníkem kurzu se stává ten, kdo se do kurzu přihlásí a splňuje stanovené podmínky (zápis
a zaplacení kurzovného – v hotovosti přímo ve středisku nebo na účet č. 1220161329/0800).
Posluchač obdrží informaci o přesném termínu a hodině zahájení kurzu, místě výuky a rozvrhu.
Posluchač se zároveň zavazuje dodržovat povinnosti účastníka kurzu.
2. V zájmu posluchače je zúčastňovat se všech lekcí, přicházet včas na výuku a dbát všech pokynů
vyučujícího. Majetek účastníků kurzů musí být uložen na určeném místě (šatna, učebna apod.),
v opačném případě pořadatel nepřebírá odpovědnost za event. ztrátu a poškození věci.
3. Pokud chce posluchač nastoupit do kurzu později – v průběhu kurzu, dohodne se předem
s pořadatelem o probrané látce a úhradě kurzovného.
4. Připadne-li datum lekce na státní svátek, vyučování odpadá. Hodiny odpadlé vinou pořadatele,
případně lektora, budou po dohodě s účastníky kurzu nahrazeny. Pozdní docházka nebo absence
neopravňují posluchače k požadování náhrady.
5. Ve výjimečných případech (změna bydliště mimo Pardubice, onemocnění delší jak dva měsíce,
změna pracovní doby) může posluchač písemně požádat pořadatele o vrácení alikvotní části
kurzovného nejdéle 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Žádost dokládá při změně bydliště
občanským průkazem, potvrzením zaměstnavatele při změně pracovní doby, v ostatních
případech potvrzením lékaře. Při provedení vratky kurzovného si pořadatel bude účtovat
administrativní poplatek.
6. Ve výjimečných případech (nouzový stav z nařízení vlády, karantény apod.) při přerušení provozu
kurzů po dobu delší než 5 dnů, úplata se posluchačům sníží o alikvótní část. Úplata se nesnižuje,
pokud Klub umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem (distančním) nebo v jiném termínu ve stejném
školním roce. Při provedení vratky kurzovného si pořadatel může účtovat administrativní poplatek.
7. V případě nižšího počtu účastníků v kurzu, než stanovuje kalkulace, je možné, po dohodě s účastníky
kurzu, snížit počet vyučovacích hodin, event. se dohodnout na úpravě kurzovného.
8. Účastníci kurzů sdělují své připomínky ústně či písemně lektorovi nebo pořadateli kurzu.
9. Účastníci kurzů si zajišťují, není-li uvedeno jinak, učební pomůcky dle pokynů pořadatele.
10. Posluchači se řídí organizačním řádem a pokyny pořadatele, dodržují organizační a provozní řád
zařízení a zejména bezpečnostní předpisy.
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