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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

-

□
□
□

MAŽORETKY, VŠEOBECNÝ TANEC, STREET A DISCO DANCE
(děti od 6 let)
„KOPÝTKA“ – TANCOVÁNÍ A CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
(děti od 3 do 6 let)
CAPOEIRA – BRAZILSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ
(děti od 8 let)

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Rodič nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte – člena TŠ Bonifác, z. s.:
 Souhlasí, že přihlášené dítě bude pravidelně navštěvovat vybraný zájmový
kroužek a bude v něm pracovat pod vedením lektora staršího 18 let, popřípadě
instruktora.
 Je povinen omluvit nepřítomnost dítěte lektorovi kroužku.
 Přebírá veškerou zodpovědnost za cestu dítěte do kroužku i z kroužku.
 Je povinen uhradit školné ve stanovené výši, způsobem a termínu.
 Docházku dítěte do kroužku může ukončit pouze písemnou formou a to vždy
na konci pololetí (k 31.1. a 30.6.).
 Je povinen oznámit lektorovi kroužku údaje podstatné pro bezpečnost dítěte
a změny v těchto údajích: zdravotní stav, osobní údaje – změna bydliště,
telefonního čísla, e-mailové adresy.
 Souhlasí s pořizováním fotografií, videozáznamů a jiných datových záznamů členů
při činnosti TŠ Bonifác, z. s. Tato dokumentace bude použita jako propagační
materiály spolku (webové stránky, plakáty, informační letáky, tiskové zprávy, …).

Zdravotní pojišťovna:
Člen TŠ Bonifác, z. s.:
 Musí poslouchat vedení tohoto spolku, vedoucí kroužků (souborů), lektory
a asistenty.
 Musí chodit do kroužku pravidelně a včas.
 Musí dodržovat pravidla slušného chování.
 Nesmí během výuky používat mobilní telefony.
 Nesmí poškozovat majetek spolku, ostatních členů a jiných osob.
 Nesmí ubližovat ostatním členům.

Bydliště:
Zdravotní problémy dítěte:

Příjmení a jméno matky:
Příjmení a jméno otce:
(třetí osoby)

Telefon matky:

Ke každé přihlášce je nutné zaplatit členský poplatek ve výši 50 Kč.

Telefon otce:
(třetí osoby)

Kontaktní e-mail:

Prohlašuji tímto a potvrzuji svým podpisem správnost uvedených údajů, souhlas
s podmínkami členství spolku TŠ Bonifác, z. s. zveřejněných na webových stránkách
www.bonifac.eu.
Spolu s přihláškou hradím členský poplatek ve výši 50 Kč.
Dne:

Podpis rodičů:
(zákonných zástupců)

