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Závazná přihláška na PARKOUR kroužek
Přihláška na školní rok 2017 / 2018
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní postižení: ANO/NE
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon zákonného zástupce:
Poplatek:
Zaplacen dne:
Přijal:
Číslo účtu:

/

Příjmení:
Rodné číslo:
Škola:
Jaké:
Email zák. zástupce:

(do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte)

Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby můj syn/moje dcera docházel na zájmový kroužek PARKOURU. Budu dbát, aby řádně docházel/a a v případě
nepřítomnosti omluvím přihlášeného účastníka z činnosti písemně nebo telefonicky. Za cestu do ZK a zpět berou zodpovědnost
rodiče / zákonný zástupce. Rodiče potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Zletilý žák, student, zákonný
zástupce je povinen informovat vedení kroužku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. Jsou povinni informovat o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost přihlášeného účastníka činnosti a změny v těchto údajích. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy,
které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných
důvodů vyplývajících z porušení vnitřního řádu či pokynu vedoucího. Pokud dojde z mimořádně závažných důvodů k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně k vystoupení ze ZK během školního roku, oznámí rodiče tuto skutečnost písemně
v kanceláři Freelance People z.s. Při absenci je třeba se předem omluvit vedoucímu ZK. Rodiče berou na vědomí, že po třítýdenní neomluvené absenci bude dítě ze ZK vyškrtnuto, aniž by tím vznikal nárok na úlevu platby či dokonce vrácení poplatku
za ZK. O vedlejších prázdninách a v době svátků se pravidelné kroužky a kurzy zpravidla nekonají, hala je uzavřená (vyjímky
pouze po domluvě s vedoucím ZK).
Přihlášku a úplatu odevzdejte na další schůzce kroužku.Bez odevzdání přihlášky a úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek
navštěvovat. Pokud účastník činnosti předčasně ukončí zájmovou činnost, úplata se nevrací. Termín schůzek bude oznámen v
informační nabídce kroužku a internetových stránkách Freelance people z.s.
Tréninková hala má vydán vnitřní řád. S vnitřním řádem jsou seznámeni všichni přihlášení účastníci činnosti, vedoucí kroužku.
Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s ním mohou seznámit v hale na informativní ceduli nebo na webových stránkách
Freelance People. Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů (včetně fotodokumentace) podle zákona č.101/2000 Sb.

S sebou na kroužek:
Sportovní věci na převlečení, čistou (klasickou běžeckou) obuv do tělocvičny,
dostatek pití a energii na 90 min. tréninku.
Podpis žáka:

Podpis zákonného zástupce:

Datum:

