PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU NADANÝCH DĚTÍ
(dále jen „KND“)
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928, E-mail: hvezdarna@astrovm.cz
(dále jen „hvězdárna“)

Kluby nadaných dětí zřizuje Mensa ČR po celé republice. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi
nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.
Kluby nadaných dětí spolupracují většinou s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich
aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení
významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu.
Na Hvězdárně Valašské Meziříčí jsme to po získaných zkušenostech propojili a nabízíme KND jako
neformální sdružení dětí a rodičů s cílem dále rozvíjet schopnosti členů, napomáhat rodičům v jejich
snaze něco pro své nadané dítě udělat.
KND nabízí přihlášeným členům pestrý program zaměřený na přírodní vědy, techniku, technologie,
ale i na vybrané oblasti věd společenských a celkový rozvoj nadaných jedinců. Předpokládáme také
zapojení dětí do různých soutěží a olympiád, pokud se jich nezúčastní ve škole. Program budeme
aktualizovat podle potřeb členů klubu.
Základní pravidla a podmínky:
1)

Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě, potvrzení přijetí do KND z naší
strany a úhradou poplatku za dítě (děti) a dospělého jste přihlášeni do KND.

2)

Závazné přihlášky a Provozní řád KND budou v tištěné podobě k dispozici na vyžádání na
sekretariátu hvězdárny.

3)

Pokud členové nebudou řádně přihlášeni do KND (vyplněním písemné přihlášky), popř.
nebudou zaplaceny poplatky, může hvězdárna účast v KND odmítnout.

4)

Na začátku školního roku (na první schůzce) bude stanovena úhrada za KND, která bude
splatná vždy do 31. 10. daného roku. Platba může být provedena na účet KB a. s., č. ú.:
3937851/0100 nebo hotově v pokladně (sekretariát - hlavní budova hvězdárny).

5)

KND bude probíhat v prostorech Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí. V případě, že se uskuteční v rámci KND výlet či exkurze,
budete o této skutečnosti včas informování osobně nebo formou e-mailů uvedených
v přihlášce.

6)

Hvězdárna si vyhrazuje právo možnosti stanovit minimální i maximální počet účastníků. Pokud
počet účastníků nedosáhne minimální hranice, je hvězdárna oprávněna KND zrušit. Hvězdárna
může zrušit KND i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje již
přihlášené členy osobně nebo formou e-mailů uvedených v přihlášce.

7)

Odesláním přihlášky a úhradou poplatku rodič stvrzuje, že mu není známa žádná skutečnost,
která by bránila, omezovala či ohrožovala účast, pobyt nebo aktivity dítěte v dětském
kolektivu.

8)

Setkání KND budou probíhat obvykle 1× měsíčně od září do června daného školního roku.
Lekce neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. Hvězdárna si vyhrazuje právo zrušit lekci
z provozních, technických či organizačních důvodů bez nároku na vrácení finanční náhrady.

9)

Pokud se nemůžete některé lekce KND zúčastnit, omluvte se, prosím, písemně na e-mail
hvezdarna@astrovm.cz nebo telefonicky na číslo 571 611 928.

10)
11)

Absence členů KND nebude nahrazena ani odečtena z ročního poplatku.
V případě nedodržování slušného chování ze strany členů klubu (zejména formou narušování
průběhu aktivit) může hvězdárna jednostranně ukončit vaši účast v klubu. V tomto případě
vám bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných
aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení ročníku zbývají.

12)

Během průběhu KND je zakázáno donášet nevhodné předměty, které by ohrožovaly zdraví
všech členů klubu. Členové jsou povinni řídit se pokyny odborných pracovníků.

13)

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění (dále jen „GDPR“) Vás prosíme o vyplnění Souhlasu se
zpracováním osobních údajů za účelem docházky do KND, který obdržíte spolu s přihláškou do
zájmového kroužku. Případně je formulář souhlasu k dispozici na sekretariátu hvězdárny.
Informujeme Vás, že k poskytnutým souhlasům a taktéž osobním údajům uvedených
v přihlášce můžete uplatnit své právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat umožnění
přístupu k osobním údajům, požadovat vymazání osobních údajů nebo podat stížnost
dozorovému orgánu. V souvislosti se svými právy kontaktujte referenta správy osobních údajů
Ing. Naděždu Lenžovou, tel. 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz.

14)

V souladu s Politikou ochrany osobních údajů Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace má zákonný zástupce povinnost poskytovat přesné osobní údaje. V případě změny
osobních údajů má zákonný zástupce povinnost tuto změnu nahlásit na sekretariát hvězdárny.

Ve Valašském Meziříčí, dne 17. 6. 2019

…………………………………………………
Ing. Libor Lenža, ředitel

