PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2017/2018
ZÁJMOVÝ ÚTVAR:
(kroužek, oddíl, klub)
Jméno a příjmení
účastníka:
Rodné číslo:

Místo narození:

Státní občanství:

Mobilní telefon:

Email:

Zdravotní pojišťovna:

Škola, třída:
Místo trvalého pobytu:

Zdravotní stav
(upozornění na obtíže):
V případě nezletilého účastníka:
Jméno a příjmení
zákonného zástupce:
Mobilní telefon:

E-mail:

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji v příloze přihlášky.
Souhlasím se zveřejněním osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb. v rámci agendy SVČ Sluníčko, jež jsou
požadovány pro účely školní matriky dle Školského zákona č.561/2004Sb.
Beru na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené účastníkem v době pobytu v SVČ a možnost jejich
finanční úhrady. V případě opakovaného nebo hrubého porušování organizačního a provozního řádu SVČ
účastníkem, může být tento vyřazen ze zájmového vzdělávání bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Účastníci souhlasí s fotografováním a použitím fotografií z činnosti SVČ pro propagační účely SVČ Sluníčko.
Podpis účastníka:

Podpis zákonného zástupce, v případě nezletilého účastníka:

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
o přednost při zápisu do zájmových útvarů SVČ Sluníčko mají členové
s hlubším zájmem o zvolenou činnost, kteří do vybraného zájmového útvaru
pravidelně docházeli v předcházejícím roce
o podepsané přihlášky musí být odevzdány do SVČ Sluníčko nejpozději do
22. 9. 2017
o do každého ZÚ musí být vyplněna samostatná přihláška na školní rok
2017/2018
o účastníci zájmového vzdělávání jsou pojištěni proti úrazu za předpokladu
řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a uhrazeného poplatku za zájmové
vzdělávání
o účastníci svým podpisem souhlasí, s účastí v ZÚ a zavazují se uhradit
celoroční školné do 31. října 2017 hotově v SVČ, nebo na účet SVČ
u Komerční banky Lomnice nad Popelkou číslo 78-9630830237/0100
o ZÚ zahajují svoji činnost z pravidla v říjnu a končí v květnu následujícího
kalendářního roku, výuka probíhá pouze ve dnech školního vyučování
o členové zájmového vzdělávání se zavazují respektovat Vnitřní řád SVČ
Sluníčko, s nímž jsou členové seznamováni na prvních schůzkách a je
zveřejněn u hlavního vchodu SVČ a na webových stránkách
o v případě předčasného ukončení zájmového vzdělávání budou účastníkovi
odečteny prokazatelné náklady z uhrazené úplaty a zbývající částka bude
vyplacena na konci školního roku
o předčasné ukončení docházky do ZÚ je třeba oznámit písemně v kanceláři
SVČ
o neúčast na schůzce je třeba předem oznámit v kanceláři SVČ
(tel. 481 671 979, 605243787)
o účastníci souhlasí s fotografováním a použitím fotografií z činnosti SVČ
o pro propagační a prezentační účely SVČ Sluníčko, Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace
o účastníci souhlasí se zasíláním nabídek akcí SVČ Sluníčko a informací
o činnosti ZÚ na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce
o o školních prázdninách jsou pro členy i ostatní veřejnost pořádány pobytové
akce, tábory a soustředění, na které jsou vydávány příslušné přihlášky

