Středisko volného času Narnie, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI
e-mail: info@svc-narnie.cz, tel: +420 481 120 762, www.svc-narnie.cz

Přihláška do zájmového klubu SVČ Narnie na školní rok 2019/2020
Název klubu:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Škola:
Třída:
Telefon účastníka:

St. příslušnost:
Zdravotní pojišťovna:

Adresa:
Příchod na klub*: samo □

s doprovodem rodiče □

s doprovodem vedoucího ze školy/družiny ZŠ JAK □

Odchod z klubu*: samo □

s doprovodem rodiče □

s doprovodem vedoucího do družiny ZŠ JAK □

Zdravotní způsobilost: (důležitá upozornění ohledně zdravotního/psychického stavu dítěte - z důvodu specifického přístupu. Uveďte, zdali je dítě plavec či
neplavec)

Kontaktní email zák. zástupce:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:

Telefon:
Telefon:

Tato přihláška je závazná na školní rok 2019/2020 a nabývá platnosti odevzdáním přihlášky a zaplacením poplatku (u zpoplatněných
klubů) za zájmové vzdělávání (dále jen ZV). Poté se stáváte řádným účastníkem ZV SVČ Narnie. V případě naplněnosti kapacity nebo
neuhrazení poplatku si SVČ Narnie vyhrazuje právo dítě do klubu nepřijmout.

Zpracování osobních údajů
Výše uvedené osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě povinnosti vyplývající z §28 odst. 3 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon
ve znění pozdějších předpisů (vedení školní matriky). Při jejich zpracovávání se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k zákonné povinnosti
nepodléhá Vašemu výslovnému souhlasu. Bližší informace k nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) najdete na https://www.svc-

narnie.cz/cs/images/Dokumenty/gdpr.pdf

Prohlášení zákonného zástupce: Souhlasím, aby můj syn (dcera) navštěvoval(a) ZV poskytované SVČ
NARNIE. Budu dbát, aby řádně docházel(a) do klubu a v případě nepřítomnosti omluvím dopředu účastníka
ZV písemně nebo telefonicky vedoucímu. Ukončení docházky oznámím vedoucímu klubu skrze formulář
„odhlášení účastníka ZV“.
Souhlasím s použitím fotografií dítěte z činnosti SVČ pro propagační a prezentační účely SVČ Narnie. Souhlasím se zpracováním osobních údajů
podle zákona č.101/2000 Sb. Zpracování uvedených údajů v přihlášce je dle požadavků a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a bude
použito pouze pro vnitřní účely SVČ. Jsem seznámen/a s vnitřním řádem SVČ Narnie (např. na webu www.svc-narnie.cz), souhlasím s jeho
podmínkami a zavazuji se jej dodržovat. Poplatek za zájmové vzdělávání uhradím do určeného data.

Způsob platby**:

□
Pololetně □
Hotově

□
Celoročně □
Na účet

(do 30. 9. 2019 a do 31. 1. 2020)

ČÚ: 2300299920/2010
(do 30. 9. 2019)

Po konzultaci s ředitelem SVČ si lze ve výjimečných případech domluvit pozdější termín platby poplatku za ZV.

V:
Podpis zákonného zástupce:

Dne:
Datum přijetí přihlášky: (vyplní pověřená osoba SVČ)

* Zaškrtněte křížkem variantu, jak dítě bude přicházet a odcházet z klubu.
** Zvolte způsob platby hotově nebo na účet a pololetně nebo celoročně. Zvolenou variantu zaškrtněte křížkem. Při platbě na účet uveďte
do zprávy pro příjemce jméno dítěte a nezapomeňte uvést variabilní symbol, který najdete ke každému klubu v nabídce ZV. Pokud platíte
za více klubů najednou, platbu proveďte bez udání VS a do zprávy pro příjemce vypište názvy zvolených klubů.

