
Středisko volného času Všenory, Karla Majera 371, 252 31 Všenory 

Přihláška na příměstský tábor  
 

     

Název příměstského tábora (PT): Zážitkový týden (10. - 14. 8. 2020, 8 - 17 hod.) 

Jméno lektora: G. Benešová, V. Vrabcová 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………Škola: …………………… Třída:…….... 

Bydliště: ……………………………………………………………Telefon:…………………………………. 

e-mail rodičů: ……………………………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení matky:…………………………………… Jméno a příjmení otce:………………………... 

Cena činí: 2.600,- Kč  

Obědy budou zajištěny. Pití a svačinu s sebou. Sraz účastníků u volejbalové klubovny v areálu Sokola 

Dobřichovice v 8 hod.   

  

Prohlášení rodičů: 

 Prohlašujeme, že dítěti umožníme docházku na PT a v případě onemocnění dítě omluvíme. Při 

předčasném opuštění PT požádáme o uvolnění dítěte písemnou žádostí.  

 Bereme na vědomí, že dítě je řádným členem výše uvedeného PT až po zaplacené úhradě. 

 Prohlašujeme, že cenu kroužku uhradíme nejpozději do 30. 6. 2020. 

 Platbu je možné provést bezhotovostně na účet SVČ Všenory č.: 388885369 / 0800. Při platbě 

na účet uvádějte vždy ve zprávě pro příjemce jméno dítěte a termín příměstského tábora. 

 Souhlasím s fotografováním a natáčením na akcích SVČ Všenory a s případným vyvěšením fotografií a 

záběrů na nástěnkách nebo na webových stránkách SVČ. Fotografie musí splňovat zásady etiky a 

dobrých mravů. 
 Školní řád vydaný 1. 9. 2006 je na veřejném místě v patře SVČ Všenory a obsahuje: 

a) podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců 

b) provoz a vnitřní režim SVČ 

c) podmínky BOZP 

d) podmínky zacházení s majetkem 

e) evidenci, úplatu a výchovná opatření 

Informace pro rodiče: 

  Za bezpečnost dítěte zodpovídá SVČ Všenory pouze po dobu trvání kroužku.  

  Při předčasném ukončení činnosti ze strany člena ZÚ se zaplacená cena za kroužek nevrací 

  Veškeré změny se neprodleně hlásí do 3 dnů. 

  Vzdělávací systém SVČ se řídí podle zákona 27/2016 Sb. 

 

Dne: ………………………………   

            

 

Doplňující údaje       

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli 

GDPR, účinného od 25. května 2018, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU č. 2016/679.  

 

V případě dotazů se obracejte, prosím, na e-mailovou adresu svcvsenory@email.cz.  

 

 

Podpis rodiče: ………………………………….. 

 

        

 

mailto:svcvsenory@email.cz

