Přihláška

na školní rok 2020/2021

Jméno a příjmení dítěte:……………………………….…..……………….……………Třída:………………..…
Kroužek (kroužky):……………………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakty:………………………………….………….………..e-mail:……………….………..……......
Datum narození:………………….……..Bydliště:………………………………….………………….…………..
Jméno zákonného zástupce:…………………….………………..…………Podpis:………………….………..
PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ:
Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za jednání svého syna/dcery během trvání zájmové činnosti (uveďte
název kroužku - kroužků)
………….……………………………………………………………………..…………ve šk. roce 2020/2021.
Souhlasím, že dítě je povinno dodržovat bezpečností pravidla a pokyny vedoucích, řídit se jimi, a svým
chováním předcházet rizikům škody na zdraví a majetku.
Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o ochraně majetku a zdraví dětí a
ostatních osob. Jsem si vědom/vědoma, že vedoucí kroužku ani ZŠ a MŠ Besednice nenese odpovědnost za škodu
na zdraví a majetku.
Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči vedoucímu kroužku, ani ZŠ a MŠ Besednice uplatňovat nároky na
náhradu škody na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při činnosti vznikne.
V Besednici dne………………………………

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Kohoutku – volnočasovým aktivitám ZŠ Besednice pod vedením
Lenky Brothánkové, Zdeňky Kohoutové a Ireny Hubené, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů
dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem:
Fotografie žáka

souhlasím/nesouhlasím

Audio či video záznam

souhlasím/nesouhlasím

Jméno a příjmení, třída a dosažené výsledky žáka

souhlasím/nesouhlasím

Jméno, příjmení, datum narození,
trvalé bydliště žáka na přihláškách
(dokumenty spojené s vysláním na soutěže apod.)

souhlasím/nesouhlasím

V Besednici dne…………………………..

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

LENKA BROTHÁNKOVÁ číslo účtu: 3150173103/0800
IRENA HUBENÁ číslo účtu: 3157993083/0800
ZDEŇKA KOHOUTOVÁ

Hra na ZF 1 600 Kč, Taneční kroužek 700 Kč,
Tvořivý kurz 1350 Kč, Sborový zpěv 600 Kč

Hravá angličtina 700 Kč, Florbal 60 min.500 Kč/90 min. 600 Kč

číslo účtu: 1772483123/0800

Gymnastika 500 Kč

Zaplacená částka z 2. pol.šk.r.2019/2020 se převádí na 1.pol.šk.r.2020/2021. Splatnost platby za 1. pololetí – do konce září, za 2. pololetí – do
konce února. Částky jsou uvedeny na jedno pololetí. Prosím, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Děti budou čekat na
kroužek po domluvě na předem vyhrazeném místě. Z hlediska bezpečnosti se nelze pohybovat v areálu školy bez dozoru.

Přehled zájmových kroužků a další informace na www.kohoutekbesednice.cz. Moc se na Vás těšíme☺ Kohoutek

