
Nabídka/ceník Plaveckého centra RADKA z. s.  (PCR)
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Programy pro děti i dospělé

Členství - registrace a poplatek 50 Kč/pololetí

PLAVÁNÍ PRO KOJENCE individuální domluva
Plavecký kurz ve speciální vaně pro členy organizace RADKA z.s.
Každý všední den - individuálně dle domluvy
Místo konání - bazén v organizaci RADKA 
KOJENCI ve věku od 3 do 6 měsíců 180 Kč/ lekce max. 30 minut, kurz je cca 5 lekcí
PLAVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI on-line registrace
V kalendářním roce probíhají 3 turnusy kurzů pro členy organizace RADKA z.s.
Náhrady je možné vybírat dle stanovených podmínek PCR
Velikost skupiny maximálně 5 děti + 5 rodičů, minimálně 3 děti+ 3 rodiče
Členem organizace RADKA je v tomto případě dítě 
Místo konání - bazén v organizaci RADKA 
BATOLATA ve věku 6 měsíců - 12 měsíců 180 Kč / lekce 45 minut lekce , kurz je cca 10 lekcí                            
DĚTI ve věku 1 rok - 3 roky 180 Kč / lekce 45 minut lekce , kurz je cca 10 lekcí                            
PLAVÁNÍ PRO DĚTI on-line registrace
V kalendářním roce probíhají 3 turnusy kurzů pro členy organizace RADKA z.s.
Náhrady je možné vybírat dle stanovených podmínek PCR
Velikost skupiny maximálně 6 dětí a minimálně 4 děti
Místo konání - bazén v organizaci RADKA 
DĚTI ve věku 3 - 6 let 100 Kč/lekce 45 minut lekce , kurz je cca 10 lekcí                            
PRO DOSPĚLÉ on-line registrace
Délka lekce 45 minut pro členy organizace RADKA z.s.
Maximální počet 5 účastníků, minimálně 3 účastníci
Místo konání - v organizaci RADKA 
AQUATĚHOBIK dle aktuální nabídky 80 Kč/lekce 60 minut lekce
AQUAEROBIK dle aktuální nabídky 80 Kč/lekce 60 minut lekce
AQUASTREČINK dle aktuální nabídky 80 Kč/lekce 60 minut lekce
ORGANIZOVANÉ KURZY PRO ŠKOLKY on-line registrace
Termín je individuálně domlouván se školkami
Děti registrují jejich zákonní zástupci prostřednictvím on-line přihlášky v systému radka.webookeru.eu
Místo konání - Bazén na 1. ZŠ Kadaň
PŘEDŠKOLÁCI maximální skupina 20 dětí 90 Kč/lekce 45 minut lekce , kurz je cca 10 lekcí                            

JINÉ AKTIVITY přejděte prosím na ceník a nabídku Mateřského centra RADKA
OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZYpřejděte prosím na ceník a nabídku Vzdělávacího centra RADKA

PŘIHLÁŠKA
On-line na radka.webooker.eu (člen=zákonný zástupce; student=návštěvník kroužku, kterého lze přihlásit na konkrétní kurz/kroužek/aktivitu)
ČLEN / ČLENSTVÍ
Členem se stává každý po vyplnění on-line přihlášky v systému radka.webookeru.eu  (člen je účastník aktivity = student ve webookeru)
Členství se hradí na pololetí ve výši dle aktuálního ceníku. Členství je jednorázový nevratný poplatek.
SLEVY / STORNO POPLATKY
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 dceřiné organizace RADKY z.s. Storno poplatek 15% je účtován
při zrušení účasti na aktivitě ze strany účastníka, nebo při zásahu vyšší moci. Částka je počítána ze zbývající části aktivity.
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 PCR pcr@radka.info;  +420 739 654 331; facebook @radkakadan www.radka.kadan.cz

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

