4U
www.klckrystof.cz

angličtina s rodilým mluvčím pro 1.-4.třídu ZŠ
*anglicky stejně jako česky
* používáme přirozenou metodu učení se
druhému jazyku, která je založená na
principu, při kterém dítě přijímá nový jazyk
podobně jako svůj mateřský
*děti vedeme k porozumění angličtiny a k
posílení komunikačních schopností
*s podporou prvků MONTESSORI pedagogiky
*4-5 dětí ve skupince

ZÁKLADEM JE jedinečný výukový
program v anglických školkách KRYŠTOF,
vychází z konceptu měsíčních projektů

PRŮVODCEM je rodilý mluvčí
S NEJNIŽŠÍM MOŽNÝM VZDĚLÁNÍM Bc

*Písničky, říkanky a rýmy *Deskové hry *Výtvarné,
hudební a sportovní aktivity*DVD projekce
MÍSTO KONÁNÍ:
EAT,

KONTAKT:

krystof@klckrystof.cz

VAŠE DĚTI
vyzvedneme
PŘÍMO ve škole
nebo
v družině

SLEEP,
KRYŠTOF!

KRYŠTOF Preschool
Olešská 3391/14,
100 00 Praha 10

KRYŠTOF Preschool
Sadová 61, 252 28 Černošice

CENA vč DPH /měsíc:
TERMÍNY:
úterý 13 - 17 hodin
(1.- 2.třída)
čtvrtek 14 - 17 hodin
(3.- 4.třída)

2.800* Kč vč. DPH (1.-2.tř.)
2.200* Kč vč. DPH (3.-4.tř.)
VÝHODNÉ POLOLETNÍ PLATBY
11.850 Kč vč. DPH (1.-2.tř.)
9.900* Kč vč. DPH (3.-4.tř.)
*)uvedené ceny jsou platné při účasti 4 dětí
z jedné školy, při individuálním vyzvedávání
činí příplatek 100 Kč/jednotlivé dopravné

EXTRA
● nadstandartní typy kurzů
● FILM CLUB vedený rodilým mluvčím
(sobotní projekce filmů v originále s workshopem)

● Cambridgeské zkoušky: YLE, KET a PET for Schools, FCE “nanečisto”
● SUMMER CAMPS docházkové i pobytové letní tábor

4U
KRYŠTOF 4U 2020/2021
PRAHA 10-SKALKA

ČERNOŠICE

Závazná přihláška
Údaje o dítěti
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
Adresa:
Znalost angličtiny (stručně):
Škola + třída (2020/2020)

Ukončení vyučování v den přihlášení

Údaje o rodičích
Matka
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Otec
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:
Závazně přihlašuji své dítě do KRYŠTOF CLUB JUNIOR 4U:

PRAHA 10-SKALKA *)
ČERNOŠICE *)

17.(19.)9.2020-16.(18.)6.2021

*)zvolenou variantu označte křížkem

Beru na vědomí, že nejpozději v den podpisu závazné přihlášky zaplatím 1.000 Kč jako zálohu na školné.
Tato bude vyúčtována v den nástupu dítěte KRYŠTOF CLUB JUNIOR 4U.
*varianty
pro platbu:

měsíční

*způsob platby:

pololetní
platebním příkazem
č.b.ú.190 158/0300

*zvolené varianty zakroužkujte V.S. = datum narození, POPIS PLATBY: 4U + jméno dítěte (uvedené částky zahrnují
DPH 21%)
Storno podmínky:
zrušení přihlášky do 10.9.příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 50%
zrušení přihlášky po 13.9.příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 100%
Storno podmínky se týkají pouze zálohového placení.
Podmínky:
*Kryštof si vyhrazuje právo otevřít tuto výuku při uvedeném počtu žáků, nižší počet žáků je předmětem domluvy a jiné cenové n abídky
*rozhodnete-li se ve 2.pololetí nepokračovat, je třeba oznámit toto e-mailem do 10.1.2020 s udáním důvodu, v opačném případě se má za to,
že dítě pokračuje a rodič je povinen uhradit školné na 2.pololetí.

Kdo dítě vyzvedává CLUBU JUNIOR 4U
Jméno

č.OP

vztah k dítěti

(rodiče žijící ve společné domácnosti se neuvádějí)

Souhlasím s odvozem dítěte na školní aktivity a převozem k lékaři v případě akutní potřeby
*)nehodící se škrtněte
ANO-NE
Souhlasím s dopravou realizovanou placeným dopravcem a s tím spojenou platbou, uzná-li
to vedení KRYŠTOF CLUBU JUNIOR 4U za vhodné (zejména z bezpečnostních důvodů při
delších vzdálenostech) *)nehodící se škrtněte
ANO-NE
Souhlasím s pořizováním foto- a video-dokumentace během pobytu dítěte ve KRYŠTOF
CLUBU JUNIOR 4U a na akcích, které jsou jím pořádány. Tato dokumentace slouží výhradně
interním potřebám KRYŠTOF CLUBU JUNIOR 4U*)nehodící se škrtněte
ANO-NE
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely naší komunikace a prezentace dle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) *)nehodící se škrtněte
ANO-NE
Beru na vědomí, že školka nesjednává pro děti úrazové ani jiné pojištění.
Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno
do KRYŠTOF CLUB JUNIOR 4U pro výše uvedené období.
Závazná přihláška je platná kompletně vyplněná vč. úhrady zápisného a zálohy.

Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace.

datum

podpis rodičů

