
 P Ř I H L Á Š K A  
 Na výtvarný kroužek pro děti 

 

Česká 2, Praha 5- Košíře 
VS……….. 

 
Jméno a příjmení: ..............................................................................  

Datum narození:….............................  

Bydliště: ..................................................................... PSČ: .............. 

E-mail: .......................................................… Mobil: …………………… 

Kroužek se koná dne: …………………………….Od: ...……….………hod. 
 
Zavazuji se uhradit úplatu ve výši ……….....………..  Kč. / na pololetí 
 
 
Beru na vědomí, že při přerušení docházky do zvoleného výtvarného 
kroužku z  vlastního rozhodnutí (rozhodnutí rodičů) se  účastnický 
poplatek nevrací. 
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s  informacemi členům výtvarných 
kroužků a jejich rodičům, které jsou součástí této přihlášky. 
 
 
Vyplňte u nezletilých dětí  
za účelem případného naléhavého sdělení, nebo oznámení, uveďte  
spojení na jednoho z rodičů (případně do zaměstnání) či na jinou 
zodpovědnou dospělou osobu. 
 
 
Jméno a příjmení………………...............................................…… 

Vztah k dítěti: .................………Mobil: ....................................... 
Adresa: .................................................................................... 
  
Dítě bude odcházet z kroužku:  samo    x    v doprovodu      

(nehodící se škrtněte)                                 ……………………………                                                                          

                                                                                  …………………………...                                                                                

 
Datum: .................….        Podpis rodičů: .......……………...........… 

          (zákonného zástupce ) 

 
 
 

Jméno a příjmení: ..............................................................................  
 

 
  Číslo účtu    2100080027/2010       variabilní symbol…………..           
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACE  PRO RODIČE 
 

 
 
 
 

 1 Kroužky neprobíhají v době (všech) svátků a školních prázdnin. 
  

4 Lektorka jako správce osobních údajů se řídí zákonem  č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních dat. 
 

5 Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek 
kroužku, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc, pracovní důvody 
aj.). Žádáme Vás proto o pochopení, neboť není možné zajistit 
suplování. 
 

  2 Účastnický poplatek se hradí  na pololetí  platbou v hotovosti, nebo 
převodem na účet. 
Při zahájení docházky v průběhu roku je poměrně krácen. 
 

3 Vaše dítě se stává členem po odevzdání závazné přihlášky a 
dokladu o provedené platbě. 
 
Přednost k zařazení dětí do  kroužku mají včasně platící 
rodiče. 
V případě, že řádně přihlášený účastník kroužku přestane na 
zvolený kroužek docházet, nevzniká mu nárok na vrácení 
účastnického poplatku. 
Výjimkou je případ  úrazu, dlouhodobá nemoc, přestěhování 
apod. na základě písemné žádosti účastníka (jeho zástupce) a 
včasným doložením příslušných dokladů. 
 

 
Jsem připravena zabývat se Vašimi případnými náměty, 

dotazy, podněty či stížnostmi. 
Obracejte se, prosím, na 

daniela.kocian@volny.cz  
Tel. 737 701 643 

 nebo osobně. 
 


