PŘIHLÁŠKA do kurzu pořádaného AKTRA.cz, z.s. pro rok 2017/2018
Gymnastika
Sport. gymn. ml.

Tanec
Balet ml.

Umělecká tvořivost
Kresba, malba ml.

PO 15-16

ÚT 15-15:45

PO 15-16

Hudba
Klavír
úterý

Sport. gymn. st.

Balet st.

Kresba malba st.

Flétna

PO 16-17

PO 17-18:30

ÚT 17-18:30

středa

Muzikál a
dramatická tvorba

čtvrtek

Tan. gymn. spec.

Jazz Dance ml.

ČT 16-17

ÚT 16-17

Sport. gymn. st.

Jazz Dance st.

ČT 17-18

ÚT 17-18:30

Tai-chi

TG spec.

PO 19:30-21

ČT 16-17

ST 15:30-17:00

Klavír
Flétna
pátek

Vámi vybraný kurz/kurzy prosím označte křížkem.

Jméno a příjmení účastníka
Rodné číslo
Bydliště
Zdravotní pojišťovna
Zákonný zástupce (nebo kontaktní
osoba, vhodné i u zletilých pro případ úrazu…)

Telefon (vlastní / zákonný
zástupce)

Zákonný zástupce / Kontaktní osoba:

Vlastní:

E-mail
Souhlas, prohlášení zákonného zástupce:
• Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění
a s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění pro vnitřní potřeby Spolku. Svůj
souhlas uděluji i k poskytnutí pořadatelům při registraci na závody, soutěže apod. a v žádostech o dotace a
granty od státních orgánů, kde jsou jmenné seznamy členů povinnou součástí žádosti.
• Souhlasím s umístěním fotografií a nahrávek z kurzů / akcí Spolku v propagačních materiálech Spolku, na
webových stránkách a facebookové prezentace Spolku.
• Souhlasím, aby můj syn – má dcera navštěvovali kurzy pořádané spolkem AKTRA.cz, případně se účastnili
i dalších doplňkových akcí Spolku. Jsem srozuměn s možností případných drobných zranění či krátkodobé
zvýšené únavy v souvislosti s výkonem pohybových činností. Beru na vědomí, že lektor přebírá odpovědnost
za mé dítě od času začátku lekce do jejího skončení. Příchod do zázemí je zpravidla umožněn 15 minut před
začátkem lekce a účastníci mají 15 min na opuštění zázemí po skončení lekce. Činnosti mimo průběh lekce,
příchody a odchodí dětí, nejsou hromadně zajišťovány, pokud není písemně sjednáno jinak.
• Prohlašuji, že dítě nemá zdravotní problémy či omezení, které by bránily účasti v kurzu, případně v dalších
rodičem přihlášených akcí. Pokud by se v průběhu kurzu / akce objevila zdravotní komplikace, budu o ní
neprodleně informovat vedoucího kurzu/akce. V případě zdravotního omezení (trvalého i dočasného) budu
informovat vedoucího kurzu/akce před zahájením lekce.
• Prohlašuji, že je dítě plně způsobilé k účasti na kurzu/ akci a je seznámené se základními pravidly
bezpečného chování, pravidly pobytu v tělocvičně či s programem akce. Zejména je dítěti známo, že má
dbát pokynů lektorů, nevstupovat do tělocvičny bez dovolení cvičitele, nezdržovat se v prostorách
nářaďovny, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu cvičitele, brát ohled na ostatní účastníky kurzu/akce,
nenosit nebezpečné či cenné předměty do kurzu/na akci.
• Beru na vědomí, že v případě nevhodného chování účastníka nebo nečekané události (zranění) v průběhu
kurzu/akce, bude kontaktován zákonný zástupce (kontaktní osoba), který je povinen si účastníka
neprodleně vyzvednout nebo zajistit jeho odchod z kurzu/akce.
• Pořadatelé nenesou odpovědnost za případnou škodu na zdraví dítěte a majetku, která by mu vznikla
v důsledku porušení pravidel bezpečného chování či neuposlechnutí lektora.

V Čelákovicích dne
AKTRA.cz, z.s.
www.aktra.cz

Podpis zákonného zástupce:
IČ: 227 13 956
Tel.: 603 105 980

Čelákovice, Masarykova 585/16
Bankovní spojení: 107-9899690257/0100

