
Nabídka/ceník Vzdělávacího centra RADKA z. s.  (VCR)

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Programy pro dospělé

Členství - registrace a poplatek 50 Kč/kalendářní rok

PŮLROČNÍ KURZY přihlášky on-line 

15 lekcí / pololetí /900 Kč pro členy organizace RADKA z.s.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 5 lidí, maximální počet účastníků je 10

Možnost zajištění hlídání dětí při kurzu při minimálním počtu 3 dětí (cena 50 Kč/1 hodina)
ANGLIČTINA mírně pokročilí PO  16.00 - 17.00 zasedací místnost

pokročilí PO  17.00 - 18.00 zasedací místnost

začátečníci PO  18.00 - 19.00 zasedací místnost

mírně pokročilí PO  19.00 - 20.00 zasedací místnost

úplní začátečníci ÚT  16.00 - 17.00 malá učebna

konverzace ÚT  17.00 - 18.00 malá učebna

začátečníci ÚT  18.00 - 19.00 malá učebna

NĚMČINA začátečníci ST  17.00 - 18.00 malá učebna

pokročilí ST  18.00 - 19.00 malá učebna

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE začátečníci ST  15.00 - 16.00 zasedací místnost

pokročilí ST  16.00 - 17.00 zasedací místnost

POČÍTAČOVÉ KURZY základy počítačové gramotnosti ČT 16.00 - 17.00 učebna PC

pc dovednosti pro pokročilé ČT 17.00 - 18.00 učebna PC

KURZ KRESBY - 2250 Kč kresba pro dospělé -  15 lekcí / pololetí ÚT 17.00 - 18.30 klub 612

OSTATNÍ KURZY přihlášky on-line 
popis cena pro členy organizace RADKA z.s.

KSN STOB začátečníci cvičení+poradna 2500 Kč / 12 lekcí jaro / podzim

KSN STOB pokročilí cvičení+poradna 1250 Kč / 12 lekcí jaro / podzim

KSN STOB cvičení+vážení 650 Kč / 12 lekcí jaro / podzim

KSN individuální konzultace 200 Kč / 1 hodina dle domluvy

SR-SD® kurz o výchově dotovaná cena MPSV + hlídání 50,- Kč /  lekce 250 Kč / 10 setkání jaro / podzim / zima

Jednodenní kurz dle aktuální nabídky 1 500 Kč cca 1x měsíčně
Dvoudenní kurz dle aktuální nabídky 2 500 Kč cca 1x měsičně
WORKSHOPY přihlášky on-line 

název popis cena termín

KERAMICKÁ DÍLNA Andělská dílna a jarní dílna cca 200 Kč za jeden výrobek termín dle programu

KREATIVNÍ DÍLNA Výroba adventních věnců cca 200 Kč za jeden výrobek termín dle programu

POČÍTAČOVÝ WORKSHOP Pro pokročilé uživatele PC a internetu cca 300 ,- min. 1x měsíčně dle programu

BESEDY/ PŘEDNÁŠKY rezervace místa on-line

Pro širokou veřejnost cena termín

Pravidelně pořádáme přednášky na pestrá témata a besedy se zajímavými lidmi. cca 100,- / akce min. 1x měsíčně dle programu

INDIVIDUÁLNÍ KURZY  A KURZY NA KLÍČ
Pro organizace, firmy, skupiny ...

Jazykové, počítačové i další kurzy jsme schopni připravit i na klíč. termín a cena dle individuální nabídky

JINÉ AKTIVITY přejděte prosím na ceník a nabídku Mateřského centra RADKA
PLAVECKÉ KURZY přejděte prosím na ceník a nabídku Plaveckého centra RADKA

PŘIHLÁŠKA

On-line na radka.webooker.eu (člen=zákonný zástupce; student=návštěvník kroužku, kterého lze přihlásit na konkrétní kurz/kroužek/aktivitu)
ČLEN
Členem se stává každý po vyplnění on-line přihlášky v systému radka.webookeru.eu  (člen je účastník aktivity = student ve webookeru)
SLEVY
Pro dítě sourozence platí sleva 50% na všechny vlastní aktivity MC (u služby hlídání dětí není možné slevu uplatnit).
Pro dítě ZTP nebo ZTP/P platí sleva 50% na všechny vlastní aktivity MC.
Aktivní člen spolku + zaměstnanec má všechny vlastní aktivity MC zdarma, i pro své děti. Patří sem osoby, které se aktivně podílí 

na rozvoji spolku, dle stanov.
Sleva 50 % na aktivitu pro přímé rodinné příslušníky zaměstnanců spolku i dceřinné organizace RADKY z.s.
Dobrovolníci čerpají dle vnitřního předpisu spolku 50% nebo 100% slevové poukázky na vlastní aktivity MC, dle rozhodnutí Rady spolku.
Při vedení aktivity dobrovolníkem je účast na aktivitě / hlídání jeho dítěte (dle možností) zdarma.

Kontakty VCR vcr@radka.info;  +420 730 894 154; facebook @radkakadan www.radka.kadan.cz

http://www.radka.kadan.cz/

