ENVIRA, o. p. s.
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
www.toulcuvdvur.cz
Bankovní spojení: 107-6251070297/0100
do poznámky při platbě napište jméno dítěte

PŘIHLÁŠKA
na včelařský kroužek ve školním roce 2017/2018
Evidenční údaje člena:
Jméno a příjmení: ...............................…............................................... Státní občanství: ….…..……
Adresa: ………………………………………………………………………………………………...
……….…….............................................................................…………….……………………...…..
Datum narození: .........................................

Zdravotní pojišťovna: ..……………………………....

Škola: ………………………………………………………………... Třída: ……………………….
Jméno a telefon rodiče: ………………………………………………………………………………..
E-mail: .……………..…...........................................................……………………………………….
Jiná sdělení o dítěti (alergie, astma, epilepsie atp.) …..………………………………………………
…………………………………………… Očkování proti tetanu (měsíc/rok):………………………
Cena:990,- Kč / 9 setkání po 1,5 hod
Kurz probíhá: každé úterý (mimo svátků) od 3. 4. 2018 do 12. 6. 2018
Čas setkání: 16:30 – 18:00 hod
První schůzka se uskuteční dne 3. 4. 2018 v místnosti Malá přednášková za Infocentrem.
Rodiče souhlasí se zájmovou činností dítěte organizovanou společností ENVIRA, o.p.s. na
Toulcově dvoře a zavazují se uhradit výše uvedenou cenu. Rodiče souhlasí s využitím dat dítěte
v seznamech pro účely ENVIRA, o.p.s.
ENVIRA, o.p.s. jako správce osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
dat. Dále rodiče souhlasí s použitím fotografií a videozáznamů, které jsou v průběhu práce s dětmi
pořizovány, pro propagační a prezentační účely společnosti ENVIRA, o.p.s.
Rodiče berou na vědomí, že při přerušení docházky do zvoleného zájmového kroužku z vlastního
rozhodnutí/ rozhodnutí rodičů – zákonných zástupců/ se uhrazená cena nevrací.
Rodiče berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době trvání kroužku.
V případě finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazují tuto škodu uhradit.
V případě opakovaných kázeňských přestupků, o nichž byli rodiče informováni, může být dítě
z kroužku vyřazeno bez nároku na vrácení uhrazené ceny.
Rodiče prohlašují, že je dítě zdravotně způsobilé navštěvovat zvolený zájmový kroužek.
Souhlasím – nesouhlasím s tím, že mé dítě bude odcházet domů bez doprovodu rodičů.
Souhlasím – nesouhlasím se zasíláním informací o akcích, táborech apod. na uvedený e-mail.

Jméno a příjmení rodiče /zákonného zástupce

…………………………………………

…………………………..
datum

………………………………………….
podpis

Informace pro členy zájmových kurzů
1. Účastnický poplatek ve výši 990,- Kč uhraďte převodem
2. na číslo účtu: 107-6251070297/0100, do poznámky uveďte své jméno a příjmení
3. Úhradu je nutné provést co nejdříve, nejpozději do 28. 2. 2018. V případě, že úhrada nebude
provedena, nárok na účast v zájmovém kroužku zaniká.
4. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek, bývá to pouze
z vážných důvodů (nemoc lektora, provozní důvody aj.). Žádáme Vás proto o pochopení,
neboť z organizačních důvodů není možné zajistit náhradu.
5. Pro členy zájmových kroužků platí bezpečnostní pravidla, s nimiž jsou členové seznamováni
na první schůzce. Společnost ENVIRA, o.p.s. nezajišťuje žádné pojištění členů.
6. Za odložené věci neručíme.
Více informací o areálu a dalších akcích najdete na www.toulcuvdvur.cz

