PŘIHLÁŠKA - DĚTSKÉ KURZY 2018/2019
Gregorova 2563, 397 01 Písek, IČ: 22606912, http://www.detipisek.webnode.cz
Základní údaje o dítěti
Jméno:

Příjmení:

Ulice a č.p.:

Město

Základní údaje o zákonném zástupci dítěte
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

Email:

Zde nám můžete sdělit důležité informace týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte (např.: dýchací
problémy, cukrovka, epilepsie apod..)

Mám zájem navštěvovat - křížkem označte:
o Mini zumbička s Ninkou 4 - 6(7) let (ÚT) 15.00 – 15.55
o Mix zumba s Ninkou 9 a více let (ÚT) 16.00 – 16.55
o Street Dance s Andreou (8)9 a více let (ST) 17.00 – 17.55
o Zumba s Ninkou Prostředňáci 7 - 10 let (ČT)15.00 – 15.55
o Velká zumba s Ninkou 10 a více let (ČT) 16.00 – 16.55
o Dětský Aerobik s Terkou 5 – 7 let (PÁ) 16.00 – 16.55
o Dětský Aerobik s Terkou 8 – 11 let (PÁ) 17.00 – 17.55
Platba:
o 1x týdne – pololetí 1 190,o 1x týdně – celý školní rok 2 040,o 2x týdně – pololetí 2 040,o 2x týdně – celý školní rok 3 740,Kurzy budou „otevřeny“ při minimálním počtu 10 dětí/kurz – informovat vás budeme do 14. 9. 2018.
Veškeré důležité informace týkající se specifik zdravotního stavu mého dítěte sdělím písemně přílohou k přihlášce.
V případě neočekávané, život ohrožující situace souhlasím s tím, aby mé dítě bylo ošetřeno přivolaným lékařem.

V___________________, dne ___________________ Podpis zák. zást.:___________________________

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováním
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je: Harmony dětský klub (spolek), sídlem: Gregorova 2563,
Písek 39701, IČ: 22606912. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec.

1. Já, níže podepsaný souhlasím se shromažďováním, uchováním a
zpracováním mých osobních údajů a údajů o mém dítěti:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
mnou poskytnutých správci, a to ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu
s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné zařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne
25. 5. 2018.
Souhlas je poskytnut za účelem evidence účastníků kurzů, popř. za účelem rozesílání elektronické
nabídky kurzů a plánovaných aktivit.

2. Souhlas s pořizováním fotografií a nahrávek

Souhlasím

Nesouhlasím

S pořizováním fotografií a nahrávek na hodinách dětských kurzů, na příměstském táboře či letním
sportovním pobytu a na vystoupeních a prezentacích Harmony dětského klubu či Harmony Wellness
clubu, za účelem propagace ale především pro informovanost rodičů, o průběhu a skladbě hodin pro děti.
Fotografie a nahrávky mohou rodiče dohledat na:
1. Internetových stránkách www.detipisek.webnode.cz,
2. Facebooku: Dětská zumba s Ninkou a Harmony Wellness club, Písek,
3. Instagramu: Zumba s Ninkou a Harmonywellnessclubpisek,
4. Popř. na propagačních letácích na akce pořádané Harmony dětským klubem.
Souhlas se poskytuje na celé období docházky dítěte a může být v souladu s právními předpisy odvolán.

V
Dne

Jméno a příjmení rodičů:

Podpis

