
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
do kroužku

Přírodovědný kroužek

Pořadatel
Lesní klub Skřítek, z.s.
Dvorce 56, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 09232516
zastoupený: Zuzanou Sittkovou, předsedkyní Rady spolku  
Kontaktní tel.: 775 927 207, email: info@skritekmilovice.cz
   

Účastník
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Věk dítěte k 1. 9. 2021: ……………...…………….……………………………………………….…………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon: …………………………………………………………Email: ………………………………………………………………………….

1. Organizační údaje
 Kroužek probíhá každou středu od 16:30 do 18 hodin s výjimkou dnů, na které připadá 

státní svátek nebo školní prázdniny.
 První setkání proběhne ve středu 15. 9. 2021.
 Kroužek probíhá v závislosti na počasí buď v učebně nebo na pozemku Lesního klubu 

Skřítek (v budově / za budovou radnice města Milovice). Častou součástí kroužku budou 
pěší výpravy do okolní přírody. 

2. Platební údaje
 Kurzovné za první pololetí ve výši 1530 Kč je nutné uhradit nejdéle do 10. 9. 2021.
 Kurzovné za druhé pololetí ve výši 1890 Kč je nutné uhradit nejdéle do 31. 12. 2021.
 Platby kurzovného proveďte na účet číslo 280 183 13 48 / 2010 do zprávy uveďte jméno 

dítěte a název kroužku.
 V případě, že kurzovné nebude v daném termínu uhrazeno, nebude dítě moci do kroužku 

nastoupit a jeho místo bude obsazeno náhradníkem.
 V případě, že kurzovné bude uhrazeno a dítě do kroužku nenastoupí, budou peníze vráceny 

pouze v případě, že bude uvolněné místo obsazeno náhradníkem.  
 Pokud dojde ke zrušení lekcí z důvodů na straně pořadatele nebo vyšší moci, bude v první 

řadě hledán náhradní termín pro jejich realizaci. Pokud se nepodaří jejich náhradu zajistit do
30.6.2022, bude kurzovné za neuskutečněné lekce vráceno. 

3. Bezpečnost
 V průběhu kroužku odpovídá za bezpečnost dětí lektor. Před zahájením činností vždy děti 

seznámí s možnými riziky a úrazy. 
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 Lektor neodpovídá za bezpečnost dětí cestou na a z kroužku. Po skončení kroužku předává 
lektor děti rodičům / pověřeným osobám nebo je pouští samostatně.

4. Poskytování osobních údajů
 Uživatelé kroužku souhlasí svým podpisem se zpracováním a uchováním poskytnutých 

údajů pro potřeby související s organizací kroužku. Tento souhlas může být kdykoli písemně
odvolán.

 Osobní údaje uživatelů jsou považovány za důvěrné a budou využívány dle zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedená data v žádném případě nebudou použita
pro komerční účely.

 V průběhu kroužku budou pořizovány foto / videozáznamy činnosti dětí a jejích výsledků.

5. Prohlášení zákonného zástupce

 Mé dítě   bude /  nebude (nevhodné škrtněte) odcházet z kroužku samostatně. 

 Dítě, které nebude odcházet samostatně, jsou oprávněny vyzvednout pouze tyto osoby:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Zdravotní omezení dítěte, o kterých by měl být lektor informován (např. alergie, 
pohybová omezení, zhoršený zrak/sluch, apod.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Souhlasím / nesouhlasím ( nevhodné škrtněte)  s použitím fotografií a videozáznamů z
průběhu kroužku, na kterých je identifikovatelné mé dítě, k propagačním účelům Lesního
klubu Skřítek (občasné zveřejnění na webových stránkách spolku a na jeho facebookovém
profilu).

V Milovicích dne …………………………………………………………….

 ……………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce


