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JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE:

V _______dne_________          Zákonný zástupce dítěte: 
Za Playground English: 

. Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že dítě, které navštěvuje kurz angličtiny Playground English, je způsobilé k výuce v rozsahu učebních plánů a 

osnov, se kterými byl zákonný zástupce seznámen před podpisem této smlouvy, že je zdravé a že tak nemůže žádným způsobem ohrozit ostatní děti ani zdárný průběh kurzu.

 Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že nezatajil žádné podstatné informace o zdravotním stavu dítěte.

Playground English se zavazuje dítěti poskytnout kvalitní výuku anglického jazyka podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Playground English si vyhrazuje právo výjimečně zrušit lekci, či změnit termíny lekcí v kurzu. O změně termínu lekce, či jejím zrušení, se Playground English zavazuje 
informovat na webových stránkách www.playgroundenglish.cz a na facebookovém účtu PlaygroundE. 

Lektor Playground English je oprávněn z důvodu rizika šíření nakažlivých chorob, z důvodu jiného hygienického, epidemiologického nebo bezpečnostního ohrožení 
dětí, nebo z důvodu vyšší moci, přerušit lekci či vyloučit dítě z příslušné lekce. O takovém přerušení výuky či vyloučení je lektor Playground English povinen neprodleně 
informovat zákonného zástupce dítěte. Zákonným zástupcům za takováto přerušení výuky nenáleží finanční náhrada.

Zákonný zástupce dítěte se zavazuje Playground English bezodkladně informovat o změně svého telefonního čísla, emailu a trvalého bydliště tak, aby Playground 
English mělo vždy k dispozici aktuální kontaktní údaje zákonného zástupce dítěte.

Cena kurzu a platební podmínky

Zákonný zástupce dítěte se zavazuje řádně a včas uhradit cenu kurzu dle aktuálního ceníku uvedeného na www.playgroundenglish.cz/ceny. Cena kurzu zahrnuje 

náklady na kreativní pomůcky a učební materiály. 
Cena kurzu je splatná jednorázově, nejpozději do 7 až 14ti dnů (dle typu kurzu) od zahájení bezhotovostně na účet  číslo  670100-2209056901/6210 nebo 2200435198/2010 
se jménem dítěte a místem výuky uvedeném ve zprávě pro příjemce. př.: Ema Shipstead, PE Kralupy. Mimo kralupské kurzy jsou splatné na účet číslo 115-4725950247/0100.
V případě, že cena kurzu nebude uhrazena do stanoveného termínu, je Playground English oprávněno dítě z kurzu vyloučit.

Pravidla nahrazování zameškaných hodin

Zákonný zástupce je povinen Playground English bezodkladně upozornit na nepřítomnost dítěte ve výuce. Náhradní termíny výuky se zásadně ne-poskytují vyjma případů uvedených 
níže. Cena kurzu se za zmeškané lekce výuky nevrací.

Náhradní lekce bude nabídnuta pouze v případě, že bude nemocné dítě omluveno telefonicky na číslo 604 115 928,  smskou na číslo 604 115 928 nebo emailem na 
karolina.shipstead@icloud.com, playgroundenglish@ymail.com nebo cerna.tereza@gmail.com před započetím příslušné lekce. Nahrazuje se pouze v případě nemoci, a to maximálně 3 lekce za 
pololetí. 

Náhradní lekce probíhají v provozovnách Playground English  dle platného rozvrhu. Náhradní lekce se nepřevádějí do dalšího pololetí. V případě, že je lekce zrušena a náhradní 
termín nevyhovuje, je možné po předchozí dohodě navštívit jiný kurz. V případě nemoci lektora se lekce ruší a posouvají se na nejblížší možný termín. Kurz je prodloužen o příslušný počet hodin.

V případě nenadálé situace, která vyžaduje přerušení kurzu z důvodu vyšší moci se kurzy Playground English přesouvají do online prostředí dle aktuálního rozvrhu. 
Playground English se zavazuje poskytnout nejlepší možnou náhradu kurzu v online provedení, které zahrnuje online video lekce, připravené lesson plány 
a komunikaci s dětmi a rodiči. 

 V případě ukončení docházky dítěte do kurzu v průběhu trvání kurzu se cena kurzu nevrací. 

 Zákonný zástupce tímto bere na vědomí, že Playground English neodpovídá za hmotnou či zdravotní újmu dítěte, k níž dojde během kurzu angličtiny Playground English s výjimkou 
případů, kdy tato odpovědnost lektora Playground English vyplývá ze zákona nebo to vyplývá z vlastní smlouvy. Playground English nenese odpovědnost za škodu na věcech odložených v 
místnosti, kde probíhá lekce. Playground English nemůže zajistit odkládání věcí v šatnách ani ve skříňkách, každé dítě (zákonný zástupce) odpovídá za své osobní věci a do učebních místností se 
nedoporučuje vnášet cenné předměty.

 Playground English dodržuje při zpracování osobních údajů veškeré povinnosti vyplývající z Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a dalších právních 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů byly sděleny a předloženy smluvní straně před podpisem této přihlášky a jsou dále kdykoliv dos-tupné včetně formulářů práv subjektu údajů na 
webových stránkách www.playgroundenglish.cz.

 Přihláška platí po dobu, kdy dítě navštěvuje kurz Playground English.
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