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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH

-

□

OSTATNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

DIVADELNÍ KROUŽEK - novinka
(děti od 7 let)
PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého
bydliště:
Zdravotní problémy:
Příjmení a jméno
zákonného zástupce:
Telefon zákonného
zástupce:

Telefon 2:
(další osoba)

Kontaktní e-mail:

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

Zákonný zástupce nezletilého dítěte – člena TŠ Bonifác, z. s.:
 Souhlasí, že přihlášené dítě bude pravidelně navštěvovat vybraný zájmový
kroužek, který probíhá v prostorech budovy BONIHAUS a bude v něm pracovat
pod vedením lektora / trenéra staršího 18 let a dalšími případnými instruktory
a asistenty.
 Je povinen omluvit nepřítomnost dítěte na schůzkách kroužku lektorovi / trenérovi.
 Přebírá veškerou zodpovědnost za cestu dítěte do kroužku i z kroužku.
 Je povinen uhradit při odevzdání přihlášky do kroužku členský poplatek ve výši
50 Kč.
 Je povinen uhradit školné (v I. a II. pololetí) 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 / trenérovi kroužku údaje podstatné pro bezpečnost
dítěte a změny v těchto údajích: zdravotní stav, adresa trvalého bydliště, kontaktní
telefonní čísla a e-mailová adresa.
 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, sociální sítě, plakáty, informační letáky,
tiskové zprávy, …).

Podpis zákonného
zástupce:

Spolek TŠ Bonifác, z. s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Člen TŠ Bonifác, z. s.:
 Musí poslouchat vedení tohoto spolku, lektory / trenéry kroužků, instruktory
a asistenty.
 Musí chodit do kroužku pravidelně a včas.
 S sebou na schůzky kroužku musí nosit láhev s pitím a vhodné oblečení a obuv
pro cvičení. Děti musí mít delší vlasy upravené (vyčesané do culíku či jinak
sepnuté), aby jim nevadily při pohybu.
 Musí dodržovat pravidla slušného chování.
 Nesmí během výuky používat mobilní telefony.
 Nesmí poškozovat majetek spolku, ostatních členů a jiných osob.
 Nesmí ubližovat ostatním členům.

