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Vnitřní směrnice č. B 3/2017 

 

 Finanční směrnice  
 

I. Upravuje členské poplatky, termíny a způsob vybírání plateb kurzovného, 
systém náhrad a slev u kurzů 
 

II. Obsah : 
• Klientské registrační poplatky 
Klientské  registrační poplatky se od r. 2009 neplatí.   

 

• Členské poplatky – rozhodnutí o platbě členských poplatků je na 
rozhodnutí každoročního zasedání Valné hromady. Platí pouze členové 
 Rady a další Radou schválené osoby.  

 

• Volná herna 
Vstupné do Volné herny se od roku 2017 neplatí. Při změně je výše 
vstupného schvalována Radou spolku.  

 

• Kurzovné 
Kurzovné se platí: 
a) jako předplatné dle aktuálního ceníku vždy na začátku semestru. Výši 
kurzovného schvaluje Rada spolku. Pokud se někdo přihlásí dodatečně v 
průběhu semestru, bude mu vypočtena adekvátní poměrná částka. O 
vracení kurzovného z vážných důvodů rozhoduje Rada spolku. Druhá 
možnost je po předchozí domluvě s recepcí navštívit jakýkoliv program i 
jednorázově (dle aktuálního ceníku – jednorázové vstupné), jediné omezení 
je kapacita programu. 
Úhrada předplaného kurzů je možná převodem na bankovní účet Pexesa 
na základě údajů k platbě zaslaných emailem po rezervaci kurzu a to se 14-
ti denní splatností. 
Nebo v hotovosti na recepci Pexesa. 

 

b) ve formě jednorázových vstupů, které jsou vždy před začátkem zimního 
semestru (od září) nastaveny Radou spolku, tyto jsou k dispozici v ceníku 
na recepci a také na webu centra.  
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Úhrada jednorázového vstupného probíhá před lekcí kurzu v hotovosti na 
recepci nebo přímo lektorům večerních kurzů. 

 

• Náhrady zameškaných lekcí 
Každá první hodina kurzu v podzimním semestru je zkušební a tedy 
zdarma. Pokud je klient dlouhodobě nemocen a zamešká min. 5 lekcí po 
sobě, musí toto neprodleně oznámit aktivizační pracovnici (recepční) a ta 
Radě spolku. Na základě lékařského potvrzení mu budou promeškané lekce 
přesunuty do dalšího semestru nebo mu bude vrácena zbylá poměrná 
částka. Může také využít systém náhrad – viz níže. 
Je-li klient krátkodobě nemocen a omluví se 24 hodin před lekcí, může si 
nahradit tyto lekce on či jiný člen rodiny v jiném kurzu (maximálně však 3 
lekce v jednom semestru za jeden kurz). Náhrada je možná pouze po 
předchozím nahlášení recepční nebo rezervací v systému a pokud kurz, ve 
kterém se bude nahrazovat není maximálně zaplněný. Tyto náhrady nejsou 
přenosné do dalšího semestru a nelze za ně poskytovat finanční 
kompenzaci. Doporučujeme vybírání náhrad, pokud možno, v průběhu 
semestru, aby ke konci semestru nedocházelo k přeplňování kurzů. 
V případě úmrtí klienta je zbylá poměrná část vrácena rodinným 
příslušníkům na vyžádání. 

 

• Slevy 
Sleva se poskytuje při platbě třetího a dalšího kurzovného (v jedné rodině) v 
jednom semestru a činí 20% z kurzovného. Do počtu kurzů se započítávají 
všechny zaplacené kurzy pro jednu rodinu, ale slevu lze uplatnit pouze na 
kurz, který stojí 1600 Kč či méně. 
Sleva 20% se poskytuje na druhé (či další) dítě v případě dvojčat (vícerčat). 

 

III. Závěrečná ustanovení : 
 

• Datum aktualizovaného vydání je : 17.8.2017 
• Nahrazuje předchozí vydání z 6.1.2012 
• Tato aktualizovaná vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem : 24.8.2017 

 

 

V Praze dne 17.8.2017 

 

Schválila: Rada spolku 

    

 


