STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

www.svcbudisov.cz

ČSA 325, 747 87 BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU, TEL: 556 305 462

PŘIHLÁŠKA

DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU (KROUŽKU)

Název ZÚ:

Školní rok:

Jméno a příjmení:

2019/20

Rodné číslo

Adresa bydliště:
Škola:
Státní občanství:

Zdravotní poj.:

Třída:
Výše zápisného:

Telefon rodičů:

2.pololetí

1.pololetí
E-mail:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Potvrzuji, že přihlášený/á je zdravotně způsobilý/á, a pro výše uvedené zájmové vzdělávání má – nemá *) zdravotní potíže, vypište:
Přihlášený/á je – není *) zdravotně postižen nebo znevýhodněn. Pokud ano, uveďte, prosím, druh postižení nebo znevýhodnění:
Dítě po skončení činnosti ZÚ (kroužku) bude chodit samo – budeme jej vyzvedávat *)

Souhlasím s docházkou mého dítěte do zájmového útvaru SVČ a umožním mu pravidelnou účast na plánované činnosti.
Jsem seznámen(a) s tím, že zápisné je hrazeno pololetně, a to bankovním převodem (č.účtu: 249 703 502/0300)
nebo hotovostně v pokladně SVČ. Zápisné se při vystoupení ze ZÚ nevrací. S osobními údaji je nakládáno
v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Bližší informace najdete na
našich webových stránkách. Zákonný zástupce, zletilý žák nebo student je povinen informovat SVČ o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.
Jsou povinni informovat o změně údajů, které jsou podstatné pro bezpečnost přihlášeného účastníka. Prohlašuji, že jsem
byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem SVČ Budišov n/B.
V___________________________ dne: ______________________

_____________________________________

podpis zákonného zástupce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) nehodící se škrtněte

INFORMACE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY:
Nelze se přihlásit na jedné přihlášce do dvou kroužků! Pro každý kroužek je nutno vyplnit
přihlášku.
Zápisné je ve výši na jedno pololetí. Zápisné je splatné do konce října!!!
Přihlášky si můžete vyzvednout v „Domečku“ nebo ji najdete na www.svcbudisov.cz
Kroužky zahajují činnost v pondělí 30. Září 2019!
Zájemci o aktivity ve sportovní hale musí mít odpovídající pevnou sportovní obuv určenou do haly (světlá
podrážka).

Pokyny k vyplnění:
Rodné číslo: prosíme rodné číslo dítěte, potřebujeme jej ze zákona k evidenci
Adresu bydliště: uvádějte i město
Škola: uvádějte zkratku školy a město např: ZŠ Budišov, ZŠaG Vítkov, apod.
Státní občanství: uveďte ČR pokud dítě nemá jiné
Výše zápisného: aktuálně doplníme dle ceníku a účasti dítěte
Telefon rodičů: je důležitý v případě nekonání kroužku, dotazů vedoucího
k neúčasti dítěte a jiných informací
Na konci přihlášky je nutný podpis rodičů !!!!!

