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Důležité informace – dopolední klub Poupata
● Dopolední klub je určen pro děti od 3 do 5 let (bez rodičů) a probíhá v prostorách Residence Rodinný klub
Klíček, Maxe Švabinského 371, Stará Boleslav a okolí. Program probíhá: pondělí–středa od 8:00 do 13:00 hodin

● S rodiči/členy je uzavřena smlouva o zajištění péče na kalendářní rok (dítě je přijato na kalendářní rok) v
případě nedovršení věku tří let se sepisuje rezervační smlouva. S rodiči se individuálně domluví docházka.

● 30 dní od podpisu smlouvy zaplatí rodiče zálohovou platbu na září 2021

● Platba příspěvku se provádí za celý měsíc dopředu (cena dle platného ceníku), vždy do 15. dne předchozího
měsíce (např. na říjen do 15. září na účet 2600306491/2010. Specifické číslo uvádějte přidělené číslo Vašeho
dítěte.

● Výletovné na školní rok se vybírá příspěvek do fondu dopoledního klubu (výlety a drobné útraty) ve výši 500
Kč. Tato částka se hradí v hotovosti přímo lektorům v prvním týdnu zahájení školní docházky.

● Dopolední klub není zajištěn během školních prázdnin a státních svátků. V době letních prázdnin je možné
využít týdenních programů-příměstských táborů.

● Přijato do péče může být jen zdravé dítě

● Rodič musí upozornit při předání dítěte na důležité informace, které mohou mít vliv na stav dítěte a jeho chování
(nevolnost, alergie, složitá situace apod.)

● Předání dítěte: dítě předat vždy od 8:00 do 8:30 h a čas určený pro vyzvedávání dětí je po obědě od 12:30 -
13:00 h – dbejte prosím dochvilnosti

● Omlouvání nepřítomnosti: V případě, že se dítě nemůže ve zvoleném termínu dostavit do dopoledního klubu
(nemoc aj.), rodič omluví dítě co nejdříve v informačním systému klubu webooker, případně kontaktujte lektory

● Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené v přihlášce, musí o této skutečnosti rodič dopředu
písemně lektora upozornit

● Vybavení: do dopoledního klubu děti nosí batůžek s prsní přezkou (do něj dopolední svačinu, pití, podsedák,
pláštěnku)

● Jídlo: Klíček zajišťuje oběd externí firmou Scolarest Odhlášení obědů se provádí v informačním systému
MůjScolarest nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne. Registrace do systému probíhá přihláškou od
Scolarestu před započetím docházky.

● Obal - krabičku a láhev opatřete jmenovkou, taktéž náhradní oblečení a holínky, které si děti nechávají v šatně.

● Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou zaviněním dítěte na zařízení a vybavení Klubu.

● Více informací je uvedeno v Provozním řádu dopoledního klubu Poupata.

Klub Poupata: tel: 607 330 255, klubpoupata@gmail.com lektorky : Bc. Andrea Matiová, Bc. Eva komárková
Koordinátor klubu Bc. Petra Zunová, tel: 721 338 086, klubklicek@gmail.com webová stránka:
www.boleslavskyklicek.cz, informační systém: https://klicek.webooker.eu
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