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Přihláška do zájmového kroužku na školní rok 2019/2020
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Přihláška do zájmového kroužku na školní rok 2019/2020
Údaje o zájemci:

Údaje o zájemci:

Přesný název kroužku:

Přesný název kroužku:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Email:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Email:

Informace o zájemci:
Zdravotní stav: *dobrý
Zdravotní omezení:

pontosgv

Mobil:

Informace o zájemci:
Zdravotní stav: *dobrý
Zdravotní omezení:

*problémový:

Mobil:

*problémový:

Užívané léky:

Užívané léky:

Alergie:

Alergie:

Údaje o zákonném zástupci: (pouze u zájemců mladších 18 let)

Údaje o zákonném zástupci: (pouze u zájemců mladších 18 let)

Jméno a příjmení:

Mobil:

Jméno a příjmení:

Mobil:

Prohlašuji, že zdravotní stav zájemce odpovídá zaměření zájmového kroužku.
Přihlašuji *se / *své dítě – závazně do výše uvedeného zájmového útvaru. Budeme
respektovat a dodržovat vnitřní řád SVČ (viz http://www.ponto.cz).

Prohlašuji, že zdravotní stav zájemce odpovídá zaměření zájmového kroužku.
Přihlašuji *se / *své dítě – závazně do výše uvedeného zájmového útvaru. Budeme
respektovat a dodržovat vnitřní řád SVČ (viz http://www.ponto.cz).

V………………………………

V………………………………

………………….
Podpis zájemce

Dne……………………………
……………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce (v případě mladší 18 let)

………………….
Podpis zájemce

Dne……………………………
……………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce (v případě mladší 18 let)

Přihlášku odevzdejte ve SVČ do 1. října 2019

Přihlášku odevzdejte ve SVČ do 1. října 2019

* Nehodící se škrtněte

* Nehodící se škrtněte

Údaje jsou důvěrné podle zákona č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

