Bližší informace pro Klub maminek
Platby
Jednorázově 1300 Kč za rodinu při zápisu a pak 20-45 Kč za dítě v jednotlivých kroužcích podle ceníku:

Čiperčata

20
Kč

Hravé šikulky

45 Kč

Zpívánky I – III, Let‘s speak English, Čiperky,
Veverky

25
Kč

Slunečnice – maminka
Slunečnice - dítě

20 Kč
15 Kč

Výtvarné šikulky, Angličtina I - III

35
Kč

Mámo, pojď si hrát

Klubíčko, Keramické šikulky, Zvídánky

40
Kč

Úterky pro mamky

-

Pro návštěvu klubu Úterky pro mamky není nutná registrace v Klubu maminek, ale je nutné se předem
na jednotlivá setkání přihlásit a zaplatit zálohu 80 Kč pro členy KM, 120 Kč pro nečleny KM. Program klubu na celý
školní rok a podrobnosti k přihlašování najdete od září na salesianivali.cz.
Rodiny s více dětmi jsou při platbách v kroužcích zvýhodněny.

Pravidla pro účastníky kroužku
•
•
•

Prosíme o včasné příchody do kroužku, je to ohleduplné vůči lektorovi a ostatním účastníkům.
Před začátkem hodiny si prosím vypněte/ ztište mobilní telefon.
Focení či pořizování videozáznamů v průběhu kroužku je možné jen po domluvě s lektorem
a se souhlasem všech ostatních účastníků kroužku.
Kancelář střediska a půjčovna pro vyřizování přihlášek, změn apod. se otevírá v budově střediska
v 9 hodin, před touto dobou nelze administrativní záležitosti vyřizovat.

Omlouvání nepřítomnosti v kroužku
•
•

•

Pokud budete během školního roku nemocní nebo nepřítomní, omlouvejte se e-mailem vedoucímu
kroužku. Jako předmět zprávy uveďte prosím název kroužku.
Jestliže byste chyběli bez omluvy více než 5krát, bude vaše místo v kroužku nabídnuto k dispozici dalším
zájemcům.
Pokud se budete chtít odhlásit, informujte, prosím, lektora ihned a odhlaste se z kroužku
přes www.salesianivali.cz.

E-mailové adresy vedoucích kroužků
Čiperky a Čiperčata v pondělí, Slunečnice a Klubko: jana.demjanova@brno.sdb.cz
Mámo pojď si hrát a Zpívánky II: eva.kyjovska@brno.sdb.cz
Zpívánky III: karolina.burzova@brno.sdb.cz
Čiperky a Čiperčata v úterý, Výtvarné šikulky I, Zvídánky a Let‘s speak English: nada.fouskova@brno.sdb.cz
Zpívánky I: helena.buchtova @brno.sdb.cz
Klubíčko, Angličtina I – III, Výtvarné šikulky II v úterý, Hravé šikulky I a II: zuzana.prudikova@brno.sdb.cz
Úterky pro mamky: evzenie.holubova@brno.sdb.cz
Výtvarné šikulky II v pátek, Keramické šikulky I a II: jitka.kotrasova@brno.sdb.cz
Veverky: klara.bacova@brno.sdb.cz

Bonus pro rodiče
Pokud budete mít do konce května min. 70% docházku ve všech vámi a vašimi dětmi navštěvovaných kroužcích
Klubu maminek, budete moci do následujícího školního roku (2018/2019) využít tzv. bonusový zápis do KM a
zapsat se do kroužků přednostně. O nároku na bonusový zápis budete informováni e-mailem.

Family point
Vedle recepce je návštěvníkům střediska k dispozici místnost Family pointu. Můžete si zde dítě nakrmit, přebalit,
odpočinout si. Součástí vybavení je mikrovlnná trouba, hračky, knížky pro děti a stojan s letáky prorodinných
organizací. Otevřeno je od pondělí do pátku v časech 8.30 - 12.30 a 13.00 – 19.00.
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