
Provozní řád HOP4FIT – kroužek Atletická přípravka (platný k 16.6. 2022) 

 

 

Platební podmínky 

1. Cena kroužku (dále kurzovné) činí 2400,- Kč na pololetí od 19.9.2022 do 31.1.2023. 

2. Sleva 10 % z kurzovného při přihlášení přes webový formulář na www.hop4.fit do 

30.6.2022 a zaplacení ve splatnosti uvedeném na faktuře. 

3. Sleva 15 % pro účastníky atletické přípravky ve školním roce 2021/2022 přihlášené 

emailem na iva@hop4.fit do 30.6.2022. 

4. Při účasti sourozenců platí pro druhého z nich sleva 500,- Kč z kurzovného. 

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 jako VS 

uveďte číslo faktury. 

7. Zaplacením kurzovného Vašemu dítěti garantujeme místo v kroužku. Kapacita kroužku je 

omezena. Neuhrazením kurzovného do data splatnosti na faktuře uvolňujeme Vaše místo 

dalšímu zájemci z čekací listiny. 

8. V případě, že se Vaše dítě z nějakého důvodu na první lekci nezapojí nebo z jakéhokoliv 

jiného důvodu nebude chtít na kroužek dále docházet, garantujeme Vám vrácení 

kurzovného. Bezprostředně po první lekci nám to oznamte emailem na iva@hop4.fit. Ze 

zaplacené částky kurzovného Vám bude odečtena navštívená lekce včetně administrativních 

úkonů, tedy 300,- Kč a zbylá část vrácena na účet. V případě zrušení po více než jedné lekci 

nevzniká nárok na vrácení kurzovného. 

9. V době svátků, ředitelského volna ZŠ K Dolům a školních prázdnin se kroužek nekoná 

(lekce nejsou započteny). 

10. V případě, že se kroužek ruší z důvodu špatného počasí (déšť), lekce se nenahrazuje. 

11. Bude-li lekce zrušena ze strany Hop4Fit (např. nemoc lektorů), o zrušené lekce bude 

kroužek prodloužen. 

 

Podmínky účasti 

1. Zákonný zástupce (zpravidla rodič) se zavazuje předávat trenérům dítě zdravé bez jakýkoliv 

příznaků nemoci nebo zranění.  

2. Zákonný zástupce předává dítě včas před začátkem lekce a po skončení lekce si dítě včas 

vyzvedává.  

3. Rodiče žádáme, aby byli v průběhu lekce k zastižení na telefonu, který uvedli do přihlášky, 

pro případ naléhavé situace.  

4. Ze zkušenosti rodiče žádáme, aby se cvičení neúčastnili a pokud možno se vzdálili od místa 

konání. V mnohých případech to působí spíše kontraproduktivně a dítě se nesoustředí. V 

případě, že je nutná přítomnost rodiče, je nutné toto odsouhlasit trenérem a jedná se o 

výjimečnou situaci. Přítomnost všech rodičů je možná na první „zkušební“ hodině kurzu. 

5. Trenéři se zavazují dodržovat čas lekce, přebírat a předávat děti na tomu určeném místě.  

6. Společnost Hop4Fit odpovídá za organizaci a náplň lekcí cvičení a za odborné vedení dětí 

při lekcích. 

7. Prosíme rodiče, aby nás dopředu seznámili s jakýmikoliv odchylkami v chování či 

psychickém zdraví dítěte. 

 

Aplikace Týmuj 

1. K přehledu konání lekcí a hlášení účasti dětí využíváme aplikaci Týmuj. 

2. V této aplikaci také budete informováni o případném zrušení lekce, ať již pro nepřízeň 

počasí nebo z jiných důvodů, které vzniknou na straně Hop4Fit. 

3. Zrušení lekce provedeme nejpozději 60 minut před jejím začátkem. 

4. Rodičům nových dětí zašleme link pro registraci do aplikace před zahájením kroužku. 

Prosíme o provedení registrace (aplikace je intuitivní, pro registraci stačí jméno = uveďte 

mailto:iva@hop4.fit


jméno dítěte a Váš email). 

5. Budeme rádi, když do aplikace budete účast/neúčast svých dětí uvádět. 

 

 

Ostatní 

1. Dětem dávejte odpovídající sportovní oblečení a zejména obuv (uzavřená sportovní obuv, 

kde lze regulovat utažení boty). Do tělocvičny prosíme obuv čistou a určenou pro vnitřní 

prostory. Při slunečných dnech děti případně předem namažte krémem s UV faktorem a 

dejte jim pokrývku hlavy.  

2. Na lekci děti nosí pouze pití (nejlépe čistá voda) v uzavíratelné lahvi, ideálně označené 

jménem dítěte. 

3. V průběhu lekcí může lektorka pořizovat fotografie a využívat je k propagaci. Budete-li fotit 

na lekcích, foťte pouze vlastní dítě a využívejte snímky výhradně k soukromým účelům. 

4. Zaplacením kurzovného souhlasíte s provozním řádem HOP4FIT. 

5. Účastníci kurzů jsou povinni se řídit provozním řádem či jiným předpisem školy či Městské 

části, v jejichž tělocvičně či areálu, kroužek probíhá. 

6. Vznikne-li situace, která není provozním řádem ošetřena, věříme, že případné nesrovnalosti 

vyřešíme ve slušnosti a ke spokojenosti obou stran. 

 

 

 

V Praze dne 16.6.2022     Ing. Iva Bejčková v.r. 

        HOP4FIT 


