STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LIPNÍK NAD BEČVOU
Komenského sady 1334; 581 771 594, 734 763 571, svc@svclipnik.cz,www.svclipnik.cz

PŘIHLÁŠKA
Školní rok: 2017 - 2018
Kroužek (kurz): …………………...……………………………….Vedoucí: ……………………………………..
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA ……………………………………………………………………………….….
Datum narození:……………………….Rodné číslo:* …….…………………… Zdrav. poj .............................
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………….……………
U dětí : škola, třída: ….……………………………………………………………………………………………....
Upozornění na zdrav. problémy (alergie): …………….………………………………………………………..…..
Telefon :…………………………….. e-mail:...........................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce:...............................................................................................................
Telefon :..................................................e-mail:.....................................................................................................
Zavazuji se uhradit celoroční/ pololetní zápisné ve výši ………… Kč.
Celoroční zápisné / zápisné na I. pololetí uhradím do 31. října, na II. pololetí do 31. ledna.

…………………………………………….

podpis rodičů (u mladších 18-ti let)

…………………………………………….

podpis člena kroužku (kurzu)

* - nepovinný údaj

* Zápisné za kroužky lze platit hotově v kanceláři SVČ, nebo převodem na bankovní účet 1881316359/0800 s
poznámkou o jaký kroužek se jedná a jménem dítěte.

 Se všemi daty bude nakládáno plně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 za bezpečnost dítěte zodpovídá SVČ Lipník n/Bečvou pouze po dobu trvání kroužku či soutěže.
 Stvrzujeme svým podpisem souhlas s fotografováním účastníka zájmové činnosti a případným
vyvěšením fotografií na nástěnkách, FB nebo na webových stránkách. Fotografie z činnosti musí
splňovat zásady etiky a dobrých mravů
 SVČ Lipník n/B si vyhrazuje právo neotevřít nabízené zájmové útvary, do nichž se nepřihlásí
stanovený počet zájemců. Přihlášeným bude v tomto případě zápisné vráceno v plné výši.
 Zápisné je stanoveno pro jednotlivé zájmové útvary odlišně s ohledem na náročnost činnosti a náklady
s ní spojené. Je obvykle hrazeno při zápisu na celý školní rok, při přihlášení v průběhu roku je poměrně
krácen.
 V případě že řádně přihlášený účastník pravidelné zájmové činnosti přestane na zvolený ZÚ docházet,
nevzniká mu nárok na vrácení zápisného. Výjimku může potvrdit ředitel SVČ v případě úrazu,
dlouhodobé nemoci, přestěhování apod. na základě žádosti účastníka (zástupce) a po předložení
příslušných dokladů.
 V případě, kde se ZÚ zúčastňují různých soutěží, je výběr dětí čistě v kompetenci vedoucích ZÚ.

