VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ - PODZIM 2022
ČTVRTEK KLUBY
17h – 20h
Petar Erak
Markéta Švejdová

15. 9. 2022
20. 10. 2022
24. 11. 2022
VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 12h
Lektor: Markéta Švejdová

12 - 13. 11. 2022
so 9-12h a 13-18h ne 9-13 h
Téma: Jak porozumět specifickým projevům chování dětí v NRP
Pracoviště Vyšehradská 27, Praha 2
Lucie Krísová tel: 777 732 099; lucie.krisova@letnidum.cz


VÝLET JEN PRO DĚTI DO ŘÍČANSKÉHO LESA
Kdy: sobota 8. 10. 2022
Pro koho: děti (8 – 14) let
Hlaste se u svého klíčového pracovníka

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení1:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

Email:

Zaškrtněte prosím termíny, kterých se zúčastníte:
Čtvrteční klub
Víkendový seminář – 12 h

čtvrtek 17:00-20:00,
lektoři: Petar Erak, Markéta Švejdová

Téma: Jak porozumět specifickým projevům
dětí v NRP
sobota 9:00-12:00, 13:00-18:00
neděle 9:00-13:00
lektorka: Markéta Švejdová

Klub

Hlídání

15.9

15.9.

20.10.

20.10.

24.11.

24.11.

Seminář

Hlídání

12 – 13. 11. 2022

12 - 13.11.

Požaduji hlídání pro dítě/děti (vypište jména a věk): …………………………………………………………………….
Přihlášení: vždy minimálně 5 dní před termínem Klubu
Místo konání: Letní dům, pracoviště Vyšehradská 27, Praha 2, 128 00
Kapacita: Minimální počet účastníků: 5, maximálně 12 osob.
Cena: 300,-/h Klubu náhradních rodičů
Cena hlídání: 150 Kč za dítě/ hodinu, 200 Kč za hlídání dvou a více dětí/ hodinu
(za pěstouny, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s Letním domem, hradí náklady za
kurzovné a hlídání Letní dům). Hlídání bude probíhat v prostorách Letního domu, případně po domluvě jinde.
Čas s dětmi lze využít tvořením, povídáním, prací s počítačem případně také učením nebo vypracováváním
domácích úkolů.
Způsoby úhrady:
převodem - na bankovní účet Letního domu – 1931237369/0800. Číslo VS platby obdržíte spolu s formulářem
přihlášky.
hotově – v Letním domě po předchozí domluvě.
Uvedená cena je konečná, nejsme plátci DPH. V ceně kurzovného je zahrnuto drobné občerstvení.
Osvědčení: Účastníci obdrží potvrzení o účasti na vzdělávání včetně názvu a časové dotace.
Storno podmínky: Storno účasti v kurzu přijímáme e-mailem či telefonicky nejpozději 48 hodin před zahájením
kurzu. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po uplynutí lhůt se platba nevrací,
není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
Storno hlídání dítěte/dětí nejpozději 5 dní předem.
Změny: Letní dům si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, místa apod.), právo na zrušení kurzu,
v případě nenaplnění kapacity. O změnách či zrušení kurzu bude předem informovat přihlášené zájemce.
V případě zrušení kurzu bude přihlášeným se zaplaceným kurzovným vrácena platba v plné výši.
Datum: ____________
1

Podpis: ______________

Veškeré získané osobní údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

