Přihláška do Tanečního kroužku Irský tanec
Školní rok / Pořadatel
Lektor:
Zaměření kroužku
Místo pořádaní kurzu
Pravidelné taneční lekce

2016/2017
ATLETIK RUDNÁ
Markéta Jordaková
Tanečný kroužek pro 4.-5. Ročník ZŠ* ART1
Tanečný kroužek pro 5. – 9. Ročník ZŠ* ART2
Lidový dům Nučice
Pondělí a čtvrtek 16.00 - 17.00 – ART2
Pondělí a čtvrtek 17.00 - 18.00 – ART1

1. Osobní údaje dítěte/zájemce
Příjmení a jméno:
Ulice, číslo:
Obec:
Rodné číslo:
Název školy:
Zdravotní pojišťovna:

PSČ:

Telefon:
Datum narození:
Třída:
Kód:

2. Zákonný zástupce dítěte
Příjmení, jméno, titul:
Příjmení, jméno, titul:
Kontaktní telefony:
Kontaktní e-mail:

povolání/nepovinný údaj:
povolání/nepovinný údaj:

3. Cena
Zakroužkujte jednu z následujících možností:
1) ART1 4. - 5. Ročník ZŠ** 3.200,- Kč ( lekce 2 x týdne od 14.09.2016 do 15.06.2017*)
2) ART2 5. - 9. Ročník ZŠ** 3.200,- Kč ( lekce 2 x týdne od 14.09.2016 do 15.06.2017*)
*ve dnech státních svátků a školních prázdnin se ne tančí.
** dle domluvy s lektorem lze přihlásit do kurzu i jinou věkovou kategorie včetně dospělých do
kategorie ART2.
Zákonný zástupce dítěte nebo zájemce se zavazuje, že cenu uhradí do 15. 10. 2016.
Způsob platby:
platebním převodem na účet číslo: 107-2552200237/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

4. Prohlášení zákonných zástupců
Přihlašuji své dítě / zájemce závazně do Tanečního kroužku Irský tanec organizovaní spolkem ATLETIK
RUDNÁ a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všemi pokyny organizátora. Beru na vědomí, že neuvedení
důležitých okolností o zdravotním stavu nebo nekázeň či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení
z taneční lekce nebo spolku. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zák. č. 53/2004
Sb. uděluji pořadateli souhlas s vedením osobních údajů a rodného čísla dítěte/zájemce , které mohou být
použity pro vnitřní potřebu pořadatele a za účelem podání a vyúčtování event. dotací. Souhlasím také
s pořízením a případným použitím obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů svého
dítěte/zájemce pro účely prezentace organizátora.
V………………………. dne …………………

Podpis zákonného zástupce: ……………………………….

