Přihláška do kroužku keramiky
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________
Adresa trv. bydliště: _________________________________________________________________
Datum narození: ___________________________

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________

(Nehodící se škrtněte)
Účastník kroužku může po skončení (v 17:30) sám odcházet domů?
ANO / NE
V případě, že nebude odcházet sám (sama), může ho vyzvednout:
__________________________________________________________________________________
(pokud vyberete ANO – upřesněte na řádku níže)
Má účastník kroužku zdravotní postižení nebo jiné zdravotní znevýhodnění?

ANO / NE

__________________________________________________________________________________
Další potřeby účastníka (Alergie, cukrovka, musí v daný čas brát léky, …):

ANO / NE

__________________________________________________________________________________
•

•

•

Prohlašuji, že účastník zájm. kroužku (dále jen účastník) nemá problémy s kázní a se
začleněním do kolektivu. Dále prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce do zájm. kroužku jsou
vyplněny pravdivě, a že jsem se důkladně seznámil/- a se všemi informacemi o průběhu a
podmínkách.
Souhlasím s uveřejněním záznamů účastníka (fotografie) a s jeho veřejnou produkcí v
souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu
autorském. Ty mohou být uveřejněny především na webových stránkách obce Telnice,
Facebooku a v tisku – Telnický zpravodaj. Potvrzuji, že jsem byl/-a poučena o právu tento
souhlas odvolat.
Vyplněním této přihlášky oprávněný zástupce dítěte potvrzuje, že souhlasí v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s použitím osobních
údajů dítěte pro evidenci.

Vedoucí kroužku: Eliška Dostálová
Telefon: 725 807 120
email: eliska.dostal98@gmail.com

•

Jsem si vědom(a) zákazu nošení tabletů, přehrávačů a dalších obdobných zařízení; dále
cenností jako např. řetízků, prstýnků, náramků, šperků; vnášení jakékoliv zábavné
pyrotechniky a veškerých předmětů a zařízení, které by mohly při používání způsobit
újmu na zdraví či životě. Beru na vědomí, že za ztrátu či poškození cenností, věcí výše
uvedených a osobních věcí neručíme.

V Telnici dne ________

Vedoucí kroužku: Eliška Dostálová
Telefon: 725 807 120
email: eliska.dostal98@gmail.com

_________________________
Podpis zákonného zástupce

