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Přihláška

Přihláška

do zájmového útvaru ...........................................................................................................

do zájmového útvaru ...........................................................................................................

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

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

Datum narození ..............................................................................................

Datum narození ..............................................................................................

Škola, třída ...............................................................................................................

Škola, třída ...............................................................................................................

Adresa trvalého bydliště ............................................................................................

Adresa trvalého bydliště ............................................................................................

Kontaktní telefon .....................................................................................................................

Kontaktní telefon .....................................................................................................................

Státní občanství ...................................................................................................................

Státní občanství ...................................................................................................................

Údaje o zdravotní způsobilosti ...............................................................................................

Údaje o zdravotní způsobilosti ...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte .........................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte .........................................................

Platba:

Platba:

Datum ..................................................................................................................

Datum ..................................................................................................................

Účastník pravidelné činnosti má povinnost seznámit se s organizačními a provozními řády
organizace včetně ŠVP, BOZP a PO a dodržovat je. U nezletilých dětí povinnost seznámení
s dokumenty a jejich dodržování přebírají zákonní zástupci dětí. Nedodržení může být důvodem
k vyloučení účastníka z činnosti. Dokumenty jsou trvale k dispozici ve vestibulu a kanceláři SVČ.
Organizace zodpovídá za děti pouze v době výuky. Zápisné se nevrací.
Souhlasím s použitím fotodokumentace pořízené z činnosti pro prezentaci SVČ.
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s dokumenty a jejich dodržování přebírají zákonní zástupci dětí. Nedodržení může být důvodem
k vyloučení účastníka z činnosti. Dokumenty jsou trvale k dispozici ve vestibulu a kanceláři SVČ.
Organizace zodpovídá za děti pouze v době výuky. Zápisné se nevrací.
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Podpis zákonného zástupce ...................................................................................................

Podpis zákonného zástupce ...................................................................................................

Přihlášku odevzdej v kanceláři SVČ ŠIPKA.

Výuka od 1. září 2021 do 31. května 2022

Přihlášku odevzdej v kanceláři SVČ ŠIPKA.

Výuka od 1. září 2021 do 31. května 2022

