ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PRÁZDNINY V KLUBU
Jméno a příjmení dítěte............................................... ...........................
Datum narození................................................. ......................................
Zdravotní pojišťovna...............................................................................
Rodné číslo...............................................................................................
Bydliště.....................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte.............................................
email.....................................................mobil.............................................
Přihlašuji své dítě na výše uvedené Prázdniny v klubu. Jsem seznámen se smluvními
podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č.
101/2000 SB.. par. 5, odst. 2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje pořadatel
použije pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním účelům a souhlasím s uveřejněním
fotografií mého dítěte.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Cena zahrnuje:
oběd (polévka + hlavní chod), pitný režim, výlety, celotýdenní interaktivní program, vstupné, náklady
na materiál pro tvoření

ZPŮSOB ÚHRADY:
Úhrada po přihlášení do 30. 4. 2022
Hotově v Klubu sportu a kultury
Bankovním převodem: 1541163309/0800,

VS: datum narození dítěte
Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte

V……………………………… datum…………………………………

podpis rodičů…………………………………………..

Klub sportu a kultury Vlčnov, 687 61 Vlčnov 186, IČO: 60371587, tel. 732 534 660, www.kskvlcnov.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Prázdniny v klubu začínají od 1. do 5. srpna od 8. 00 do 16.00 hod. v Klubu sportu a kultury ve
Vlčnově.

Co s sebou:
Svačinu, láhev na pití, sportovní oblečení. Nedoporučujeme dětem dávat mobilní telefony, nebo jiné
drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné
odcizení nebo poškození.

DPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:
1)
2)
3)
4)

Dítě je :
Alergie:
Užívá léky:
Zdravotní omezení

plavec – špatný – dobrý - neplavec
ANO NE jaké…………………………………………………………..
ANO NE
ANO NE

ODCHODY A PŘÍCHODY DĚTÍ:
Dítě bude přicházet do klubu samo

ANO NE

Dítě budete v klubu vyzvedávat

ANO NE

Jména dalších osob, které budou děti
vyzvedávat……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Účastník Prázdnin v klubu je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem KSK .
Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že dítě mohlo být
nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti
bez nároku na vrácení platby.

V………………………………………………………..

podpis rodičů…………………………………………………..

Klub sportu a kultury Vlčnov, 687 61 Vlčnov 186, IČO: 60371587, tel. 732 534 660, www.kskvlcnov.cz

