Středisko volného času Mozaika Železný Brod, p. o.,
Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU
školní rok 2019/2020
Název kroužku:

Cena:

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Státní občanství:

Zdravotní stav dítěte:
Adresa bydliště:
Adresa školy, třída:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa bydliště zákonného zástupce pokud není shodná s adresou dítěte:
Telefonní kontakt:

E-mail:

Datum přihlášení:*

Datum platby:*

*Vyplňuje pracovník SVČ
Dítě může odcházet ze zájmového kroužku bez doprovodu rodičů (zakroužkujte) ANO

NE

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Prohlašuji, že dítě je zdravé a nemá žádné zdravotní obtíže. Bereme plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy,
které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zároveň bereme zodpovědnost za cestu dítěte do zájmového kroužku a
zpět. Prohlašuji, že je mi známo, že každý účastník podléhá vnitřnímu řádu SVČ Mozaika a respektuje všechny pokyny
vedoucích. V případě porušení vnitřního řádu SVČ Mozaika může být dítě vyloučeno ze zájmového útvaru bez nároku
na finanční náhradu. Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v nutném
rozsahu pro potřeby organizace.
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se všemi body Prohlášení rodičů.
V Železném Brodě dne …………………….. ……. Podpis zákonného zástupce ………………………………..
Souhlasím s fotografováním a publikací fotografií dítěte při činnosti pro potřeby SVČ Mozaika
V Železném Brodě dne …………………………... Podpis zákonného zástupce ………………………………...
PŘIHLÁŠKY A PLATBY
Přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika.
Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo na bankovní účet
992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název
kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,-Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena
do 31. ledna 2020.
Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.
Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 30. 9. 2019 a končí v týdnu od 15. 6. 2020 (pokud není uvedeno jinak).
KONTAKT
Středisko volného času Mozaika, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod
Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, www.mozaikazb.cz

