ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

zájmová činnost, školní rok 2017 - 2018
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
(kroužek, oddíl, klub)
jméno a příjmení
účastníka:

státní příslušnost:

datum narození:

zdravotní pojišťovna:

adresa
trvalého bydliště:
škola – adresa,
navštěvovaný ročník:
dítě má tyto
zdravotní problémy:
*jméno a příjmení
zákonného zástupce:

telefon:

kontaktní e-mail:
* Vyplňují pouze zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmové činnosti.

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
Přihlášku čitelně vyplněnou (vždy jednu přihlášku pro jeden zájmový útvar a jednu osobu) a podepsanou zákonným zástupcem
dítěte lze:
- odevzdat osobně v kanceláři SVČ, vhodit do schránky u hlavního vchodu SVČ, zaslat poštou na adresu SVČ Trutnov, oskenovanou
zaslat na e-mail: svc@svctrutnov.cz (údaje vyplňte černou barvou - lépe čitelné).
Přihláška do ZÚ je závazná pro celý školní rok 2017/2018.
- Poplatek v nabídce zájmových útvarů je uveden na pololetí. Platbu za I. pololetí je nutné uhradit do 31. 10. 2017 a do 28. 2. 2018
za II. pololetí. Platbu lze uhradit za obě pololetí.
- Úhradu poplatku za zájmový útvar proveďte bezhotovostně:
- na číslo účtu: 86-295210207/0100
- variabilní symbol: datum narození účastníka zájmové činnosti ve tvaru rok měsíc den – xxxxyyzz
- poznámka pro příjemce: jméno, příjmení dítěte a název zájmového útvaru
- Pokud klient již uhradil zápisné za zájmový útvar, který se neotevře z důvodu jeho nenaplnění, zápisné se mu vrací v plné výši.
- Při odhlášení člena SVČ z celoročního zájmového útvaru v průběhu pololetí se zápisné nevrací. Pro odhlášení použijte formulář
Odhláška.
- V případě absence člena zájmového útvaru kontaktujte příslušného vedoucího oddělení SVČ (svc@svctrutnov.cz)
- Při neohlášené dlouhodobé absenci (více jak 3 týdny), bude účastník ZÚ automaticky odhlášen - zápisné se nevrací.
- V případě doložení sociální potřebnosti lze požádat příslušný Úřad práce o sociální dávku na úhradu části zápisného.
- Všichni účastníci zájmové činnosti SVČ jsou pojištěni na úraz a odcizení věci. Podmínky náhrady škody jsou uvedeny ve vnitřním
řádu SVČ.

Prohlášení účastníka a zákonného zástupce:
Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby SVČ TRUTNOV správnost
údajů doložit.
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby SVČ TRUTNOV se sídlem R. Frimla 816, 541 01 Trutnov, jako správce zpracoval v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na
vědomí, že takto určený zpracovatel (é), již nepodléhají mému dalšímu souhlasu.
Zároveň uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií, filmů a jiných datových záznamů ze zájmového útvaru a akcí SVČ
Trutnov a jejich veřejnou prezentací. Přečetl jsem si přílohu přihlášky a seznámil se s vnitřním řádem SVČ, který je k dispozici na
oficiálních internetových stránkách.

Dne:

Podpis účastníka ZÚ:

Podpis rodičů (zákonných zástupců):

