
Nabídka/ceník Mateřského centra RADKA z. s.  (MCR)
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Programy pro děti i dospělé

Členství - registrace a poplatek 50 Kč/pololetí

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI bez přihlášení / stačí jen přijít
Ve všední dny dle otevírací doby. Součástí dne jsou pravidelné dopolední programy* pro členy i nečleny organizace RADKA
Ve všední den probíhají také besedy, svépomocné skupiny, workshopy a individuální poradenství… dle aktuálního programu
DOPOLEDNÍ HERNA pro rodiče s dětmi s program* PO - PÁ 8.00 - 13.00 hodn 50 Kč člen / 100 Kč nečlen

ŽABIČKY cvičení pro batolata do 1 roku PO   10.00 - 10.45

NEPOSEDOVÉ cvičení pro děti od 1 roku ÚT   10.00 - 10.45

OD PÍSNIČKY PO ŠTĚTEC zpívání, básničky s pohybem, tvořivá 
dílna, rozvoj jemné motoriky ST   10.00 - 10.45

TÉMATICKÁ VOLNÁ HERNA tématická pravidelná setkání dle programu ČT   10.00 - 11:30

HRAVÉ DOPOLEDNE S PRVKY 
MONTESSORI

program pro děti od 12-24 měsíců  
program pro děti od 24-36 měsíců

PÁ     9.00 -   9.45                                  PÁ   
10:00 - 11:15

ODPOLEDNÍ HERNA volná herna bez programu, dle dobr. služeb PO - PÁ 15.00 - 18.00 50 Kč člen / 100 Kč nečlen
KURZY PRO RODINY S DĚTMI  přihlášky on-line 
Ucelený kurz pro dospělé pro členy organizace RADKA z. s.
SILNÉ RODIČE - SILNÉ DĚTI zážitkový kurz o výchově dětí dle aktuální nabídky 250 Kč / 10 setkání
BROUČCI masáže kojenců  od 2 měsíců dle aktuální nabídky 250 Kč / 5 lekcí
KROUŽKY PRO DĚTI přihlášky on-line 
2 pololetí v průběhu školního roku, i pro děti již od 3 let pro členy organizace RADKA z. s.
KERAMIKA tvořivý pro všechny 10 - 99 let PO 17.30 - 19.00 1500 Kč / 15 lekcí  (jednorá. lek. 120 Kč)
BABY ANGLIČTINA I. pro děti 3 - 4 let (pro začátečníky) PO 15.00 - 15.45 750 Kč / 15 lekcí 
BABY ANGLIČTINA II. pro děti 5 - 6 let (pro pokročilé) PO 16.00 - 16.45 750 Kč / 15 lekcí 
HRAVÁ ANGLIČTINA pro školní děti   6 - 12 let PO 17.00 - 17.45 750 Kč / 15 lekcí 
MAŠINKY TT pro děti od 10 let ÚT 17.00 - 18.30 750 Kč / 15 lekcí 
ANGLICKY SPOLU pro rodiče s dětmi 2 - 3 roky ÚT 14:30 - 15:15 750 Kč / 15 lekcí
KREATIV tvořivý pro školní děti 6 - 12 let ÚT 15:30 - 17.00 1500 Kč / 15 lekcí 
TANEČKY pohybový  pro děti 3 - 5 let ST 15.30 - 16:15 750 Kč / 15 lekcí 
MALOVÁNÍ tvořivý pro školní děti 6 - 12 let ST 15:00 - 16:30 1500 Kč / 15 lekcí
HÝBÁNKY pohybový pro děti 3 - 5 let ČT 15.00 - 15.45 750 Kč / 15 lekcí 
PALETKA tvořivý pro děti 3 - 6 let ČT 16.00 - 16.45 750 Kč / 15 lekcí 
VAŘENÍ PRO DĚTI pro školní děti   10-14 let PÁ 15:00 - 16:30 1200 Kč / 12 lekcí
HLÍDÁNÍ DĚTI individuální domluva
Doporučujeme domluvit předem (telefonicky +420 775 791 660, nebo osobně v herně MC) pro členy organizace RADKA z. s.
Hlídání dětí probíhá v prostorách MCR a děti jsou zapojeny do dopoledních programů. Hlídání dětí je nutné zamluvit minimálně 1 den předem.
HLÍDÁNÍ DÍTĚTE dítě 12 měsíců + všední pracovní den 8.00 - 13.00 50 Kč / hodina
HLÍDÁNÍ DÍTĚTE  dítě do 1 roku všední pracovní den 8.00 - 13.00 100 Kč / hodina
NOCOVÁNÍ BEZ MAMINKY spaní pro děti od 4 let bez rodičů dle aktuálního programu 250 Kč / dítě (sourozenec 125 Kč)
PROGRAMY PRO RODINY individuální domluva
Ostatní nabídka pro rodiny s dětmi pro členy organizace RADKA z. s.
PRONÁJEM HERNY dětské oslavy 500 Kč (cca 4 hodiny) dle domluvy herna, tělocvična
LOGOPEDICKÁ PREVENCE pouze pro objednané individuální 100 Kč / setkání
RODINNÉ AKCE vstupenky v přepdrodeji / na místě
Pro širokou veřejnost (členy i nečleny) DLE AKTUÁLNÍHO PROGRAMU pro členy i nečleny organizace RADKA
RODINNÉ AKCE cena dle aktuální nabídky Vítání Máje na Františkáně, Karneval, Katovka, Zahradní slavnosti…
KURZY PRO DOSPĚLÉ přihlášky on-line 
Vhodné i pro mládež 13+ pro členy organizace RADKA z. s.
KERAMICKÁ DÍLNA kreativní aktivity PO 17.30 - 19.00 1500 Kč / 15 lekcí  (jednorá. lek. 120 Kč)
MAŠINKY TT modelářská aktivita ÚT 17.00 - 18.30 750 Kč / 15 lekcí 
BODYFORMING pohybová aktivita PO, ST 18.30 - 19.30 50 Kč / lekce
JÓGA (s hlídáním) pohybová aktivita PÁ  9.00 - 10.00 50 Kč / lekce (50,- Kč hlídání)
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ pohybová aktivita dle domluvy min. 3 osoby 50 Kč / lekce

PLAVECKÉ KURZY Přejděte prosím na ceník a nabídku Plaveckého centra RADKA
VZDĚLÁVACÍ KURZY Přejděte 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.
STORNO POPLATKY
Za zrušení aktivity klientem nebo zásahem vyšší moci je účtován poplatek 15% ceny aktivity,
Členský poplatek (viz ceník) zůstává vždy organizaci RADKA na pokrytí administrativní péče.
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 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 MCR mcr@radka.info;  +420 739 094 565; facebook @radkakadan www.radka.kadan.cz

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

