
Provozní řád HOP4FIT – Cvičení dětí s rodiči (platný pro kurzy od 1.9.2022)

Platební podmínky
1. Kurzovné činí 2400,- a je na 10 lekcí, kurz běží 12 týdnů. 2 týdny navíc jsou určeny na

případné  náhrady  až  2  řádně  omluvených  absencí.  V  případě,  že  jste  žádnou  lekci
nepromeškali, máte 2 lekce navíc.

2. Nahradit si lze absenci také v průběhu kurzu a to ve stejné věkové kategorii a po oznámení
této skutečnosti emailem na iva@hop4.fit nebo lektorce osobně. 

3. Na kurz se přihlašujte  pomocí  emailu nebo kontaktního formuláře na  www.hop4.fit.  Na
základě  vyplněných  dat,  Vám  bude  emailem  zaslána  přihláška.  Tu  prosím  vyplňte  a
zašlete/předejte na email iva@hop4.fit.

4. Na základě přihlášky Vám bude zaslán email s informacemi o registraci. 
5. Na kurzovné Vám bude zaslána faktura. Kurzovné uhraďte do data uvedeného na faktuře.
6. Kurzovné  plaťte  na  účet  společnosti  Move  s.r.o.  2701867853/2010  (Fio  banka) a  do

poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a skupinu (hajánci/lezci/utíkáčci) a do VS
uveďte číslo faktury (pokud ji již máte vystavenou)

7. Po první lekci se můžete rozhodnout a pokud Vám kurz nevyhovuje a nebudete chtít kurz
navštěvovat, oznamte to emailem na email  iva@hop4.fit. Ze zaplacené částky kurzovného
Vám bude odečtena navštívená lekce včetně administrativních úkonů, tedy 300,-. Proveďte
tak prosím bezprostředně po navštívení 1.lekce.

Systém omluv
1. Nemůžete-li se lekce z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, z lekce se prosím vždy omluvte.
2. Omluvit lekci můžete před konáním a to  nejpozději do 8:00 hodin ráno v den konání

lekce.
3. Na pozdější či dodatečné omluvy nebude brán zřetel.
4. Omluvenku můžete poslat emailem (iv  a  @  hop4.fit) nebo sms (724 036 477).
5. Do omluvenky uvádějte vždy jméno dítěte a čas vaší lekce.

Systém náhrad.
1. Kurz běží 12 týdnů, v rámci  kterého platíte 10 lekcí.  2 lekce máte buď navíc anebo je

můžete využít pro náhradu dvou zameškaných lekcí.
2. Nahradit si lze absence také v průběhu kurzu a to ve stejné věkové kategorii a po oznámení

této skutečnosti emailem na iva@hop4.fit nebo lektorce osobně.
3. Nemůžete-li kurz dokončit například ze zdravotních důvodů svých nebo Vašeho dítěte, či

jiných  důvodů,  prosím  neprodleně  informujte  lektorku.  Budeme  se  snažit  najít  způsob,
jakým danou situaci vyřešíme k oboustranné spokojenosti.

4. Neomluvenou lekci nelze nahradit.
5. V případě nemoci lektorky (nebude-li sehnána náhrada) bude kurz prodloužen. O zrušení

lekce z důvodu nemoci Vám bude zaslán email případně sms.

Organizace kurzu
1. Lekcí se účastní vždy pouze jeden doprovod (nejčastěji rodič) a jedno dítě. Účast dalších

osob nebo rodinných příslušníků (druhý rodič, sourozenec) musí být předem konzultována s
lektorkou. Lektorka má právo účast další osoby odmítnout.

2. Na lekci přicházejte s dostatečným předstihem (min. 10 minut), aby se děti aklimatizovaly a
připravily na lekci.

3. Do sálu vstupujte až po otevření dveří nebo na výzvu lektorky.
4. Dbejte včasných příchodů. Pozdní příchody ruší ostatní účastníky.
5. Po  rozloučení  se  na  lekci  a  jejím  ukončením odcházejte  ze  sálu.  Lze  zůstat  v  dalších

prostorách tenisového areálu, případně v přízemí, kde se nachází restaurace.
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6. Při cvičení rodičů s dětmi je důležité respektovat ostatní, hlídat a „vychovávat“ si pouze
svoje  dítě.  Každý  má  své  způsoby,  svůj  styl  a  přístup  k  výchově.  Snažme  se  vyhnout
jakýmkoliv konfliktům v tomto ohledu, popřípadě si je vyřeší rodiče dětí mimo tělocvičnu.

Bezpečnostní, hygienická a další opatření 
1. Nenechávejte děti bez dozoru. Dospělý, který se s dítětem účastní cvičení, je za dítě 100%

zodpovědný a to jak při cvičení tak i před jeho začátkem a po jeho skončení.
2. Veškeré aktivity, které se v kurzu provádějí, jsou na vlastní riziko doprovodu. Necítí-li se

rodič/doprovod na prováděný cvik, neprovádí ho. Při lekci nebo po jejím skončení může
lektorka individuálně daný cvik dovysvětlit či předvést.

3. Děti i dospělí, kteří do kurzu docházejí musí být absolutně zdraví. Prosím berte ohled na
zdraví nejen Vás a Vašich dětí, ale i ostatních.

4. V případě, že se vyskytnou nebo jsou známy jakékoliv odchylky v chování či zdraví dítěte je
nutné účast či setrvání v kurzu prodiskutovat s lektorkou před jeho konáním.

5. Kočárky odkládejte v prostoru k tomu určeném.
6. Do tělocvičny vstupujte bez obuvi (cvičíme bosí) případně v čisté sportovní/sálové obuvi

(vyžaduje-li to případně zdravotní stav Vás či Vašeho dítěte). Povrch v tělocvičně je měkký
a teplý.

7. Věci  si  odkládejte  v  šatně  (zde  jsou  uzamykatelné  skříňky)  anebo  před  vstupem  do
tělocvičny. Za odložené věci neručí lektorka ani společnost HOP4FIT či Tenisový areál LTC
2005 ani Studio CVIČ.IT. Cenné věci si vezměte s sebou do tělocvičny.

8. Telefony v průběhu lekce ztlumte na tichý režim, případným vyzváněním rušíte sebe i děti
na cvičení.

9. V tělocvičně  nekonzumujte  vy  ani  Vaše  dítě  žádné  jídlo  (s  výjimkou  kojení  dětí).  Do
tělocvičny si můžete vzít lahev s pitím pro dítě či sebe. 

10. K přebalování využijte přebalovacích pultů v šatně či na toaletě.
11. V průběhu lekcí může lektorka pořizovat fotografie a využívat je k propagaci. Budete-li fotit

na lekcích, foťte pouze vlastní dítě a využívejte snímky pouze k soukromým účelům.
12. Zaplacením kurzovného souhlasíte s provozním řádem HOP4FIT.
13. Účastníci kurzů jsou povinni se řídit provozním řádem či jiným předpisem centra, ve kterém

kurzy probíhají.
14. Vznikne-li situace, která není provozním řádem ošetřena, věříme, že případné nesrovnalosti

vyřešíme ve slušnosti a ke spokojenosti obou stran.

V Praze dne 1.6.2021 Ing. Iva Bejčková v.r.
HOP4FIT


