Na Slunci, z.s.

Rudka 2, 679 72 Kunštát

www.naslunci.org

IČO: 032 56 103

ŽÁDOST

o přijetí dítěte k docházce do Lesního klubu Koloušek
Zřizovatel a provozovatel Lesního klubu Koloušek:
Na Slunci, z.s.
Sídlo: Rudka 2, 679 72Kunštát
IČO: 032 56 103
Předsedkyně spolku:Bc. Irena Lišková
www.naslunci.org
(dále také jako „provozovatel“)

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................................
Datum narození: ....................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………
Doručovací adresa, pokud se liší: ………………………………………………………………………………….
Telefon a e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
(dále také jako „zákonný zástupce“)
žádá o přijetí dítěte k docházce do Lesního klubu Koloušek
pro školní rok 2021/2022:
Jméno a příjmení dítěte: .....................................................................................................................................
Datum narození dítěte: .......................................................................................................................................
Požadovaná docházka:
2 dny

3 dny

Požadovaný denní program:
standardní provozní doba od 9 do 15 hodin,
1. prodlouženáprovozní doba od 8 do 15 hodin,
2. prodloužená provozní doba od 8 do 16 hodin.

Předpokládaný ceník pro školní rok 2021/2022:
Počet dnů docházky

2 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2.750 Kč

3.750 Kč

3.000 Kč

4.000 Kč

3.300 Kč

4.500 Kč

Cena za měsíc při standardní
provozní době:
Cena za měsíc při 1. prodloužené
provozní době:
Cena za měsíc při 2. prodloužené
provozní době:

Zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je zdravotně způsobilé k docházce do Lesního
klubu Koloušek a k účasti na denním programu v rámci výše zvolené provozní doby.
Dopolední program probíhá venku v okolí areálu Jelínkovy chaty v katastrálním území
Kunštát a Nýrov. Odpolední program se pak odehrává dle počasí v maringotce umístěné
v areálu Jelínkovy chaty nebo v jejím okolí.
Zákonný zástupce dále prohlašuje, že dítě vyžaduje speciální péči:

Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že provozovatel není oprávněn vyžadovat
po zákonných zástupcích dětí zapsaných k docházce do Lesního klubu Koloušek
potvrzení od lékaře. Nelze tedy vyloučit, že budou v kolektivu děti, které se nepodrobily
řádnému očkování.
Zákonný zástupce níže svým podpisem stvrzuje, že v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů, bere na vědomí, že spolek Na Slunci, z.s., jakožto
zřizovatel a provozovatel Lesního klubu Koloušek, bude zpracovávat osobní údaje jak
jeho, tak dítěte, a to včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely vzájemné
komunikace, přidělení registračního čísla, sdělení výsledku přijímacího řízení a doplnění
chybějících údajů, bude-li to třeba.
V ……………………………….. dne ………………….

.......................................................
zákonný zástupce

