Spolek Bajan, z.s.
Lešany 117, 257 44 Lešany
IČO: 05780438
e-mail: lesniklubbajanek@gmail.com

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE
do Lesního klubu Bajánek (dále také „LKB“)
Dítě přihlašované do dětského klubu (dále také „dítě“)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
DATUM NAROZENÍ
TRVALÝ POBYT
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

RODNÉ ČÍSLO

Zákonný zástupce dítěte (dále také „rodič“)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
MOBILNÍ TELEFON

e-mail

2. rodič
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
MOBILNÍ TELEFON

e-mail

Vybraný model docházky
(celý den 8.00 – 15.00 hod.)

Preferované dny v týdnu
(zaškrtněte preferované dny)*

5 dní v týdnu: 6.600,- Kč/ měsíc

PONDĚLÍ

4 dny v týdnu: 6.000 - Kč/ měsíc

ÚTERÝ

3 dny v týdnu: 4.800,- Kč/ měsíc

STŘEDA

2 dny v týdnu: 3.600,- Kč/ měsíc

ČTVRTEK
PÁTEK

*PŘESNÉ DNY DOCHÁZKY JSOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ KAPACITY LESNÍHO KLUBU NEJPOZDĚJI DO MĚSÍCE OD TERMÍNU ZÁPISU.

PLATBA
Spolu s informací o přijetí bude také rodičům oznámena výše měsíčního příspěvku dle vybraného modelu
docházky. Příspěvek je nutné uhradit nejpozději do 20. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem
dítěte do klubu. Platba se hradí vždy 1 měsíc dopředu.

5.9.2022
POŽADOVANÝ DATUM NÁSTUPU dítěte do dětského klubu ke dni:
DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZU LK BAJÁNEK JE

Další sdělení (alergie / léky / omezení) prosím uveďte zde:

Podpisem přihlášky rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě k docházce do Lesního klubu Bajánek.
Bližší údaje o provozu dětského lesního klubu jsou uvedeny v Provozním řádu, který je k nahlédnutí v zázemí
klubu.
Dávám svůj souhlas Spolek Bajan, z.s. k tomu, aby zpracovával a evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje
včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb, který provádí nařízení EU
2016/679 (GDPR) a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Souhlas
poskytuji na celé období trvání školní docházky a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace
v LKB povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedenému LKB, který bez zákonem stanovených případů
nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle
zákona č. 110/2019 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.

*DÁVÁM

NEDÁVÁM

svůj souhlas Spolek Bajan, z.s. k fotografování a natáčení dětí za účelem prezentace a propagace LKB (v tisku,
v kronice, na webových stránkách, sociálních sítích apod.).

V ……………………… dne ……………….…

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce …………………………………………………………………..

Tato přihláška je závazná. Závaznost přihlášky potvrzuje rodič zápisným, kterým je zajištěno místo pro jeho
dítě v Lesním klubu Bajánek. Zápisné činí 1.000 Kč, je nevratné a odečte se od platby za docházku při jejím
zahájení. Při nedodržení podmínek nebude mít dítě místo v Lesním klubu Bajánek zajištěno.

