
číslo:

tel:      +

   *  nehodící se šktněte

Přihláška do zájmového 
kroužku 

Zdravotní 
pojišťovna

MAŽORETKY KAMENICE cena za pololetí

Dítě bude chodit samo ANO - NE   *

Firma: Markéta Novotná, Krhanice 62, Krhanice

Kdo bude dítě z 
kroužku vyzvedávat

Velikost oděvů:

E-mail rodiče

Razítko a podpis vedoucí kroužku:

Škola - třída

Datum a podpis rodičů:

Číslo účtu ČSOB Benešov    č. ú. 221712407/0300

Velikost obuvi:

420602200778

Dítě bude na  
kroužek docházet

  SAMO   -   PŘEDÁNÍ Z DRUŽINY   -   V DOPROVODU RODIČŮ       *

Telefon rodiče

matka otec jiní

Zdravotní stav, 
způsobilost  

(alergie…), zvláštní 
údaje o dítěti, 

upozornění rodičů

Název kroužku

Jméno a příjmení 
dítěte 

Adresa

1.450,- Kč

školní rok

2010 - 2011

Prohlášení rodičů: prohlašuji, že jsem dítě poučil o bezpečném chování v době konání kroužku. Rodiče 
berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době konání kroužku. V případě 
opakovaných kázeňských přestupků, o nichž byli rodiče informováni, může být dítě z kroužku vyřazeno 
bez nároku na vrácení kurzovného.                                                                                                                            
Dítě bude mít zapůjčenu mažoretkovou hůlku pro potřeby kroužku, v případě vystoupení i oblečení a 
obuv. Při ztrátě svěřených věcí bude požadována náhrada v plné výši  3.000,- Kč.

IČO 71298860

Informace pro členy kroužku a jejich rodiče

Přihlašuji své dítě do kroužku Mažoretek ve školním roce 2009/2010. Kroužek bude probíhat od 
03.09.2010 do 24.06.2011. Způsob přihlášení: přímo na kroužku v den a hodinu uvedeném na plakátu. 
Zavazuji se zaplatit kurzovné za 1. pololetí do 30. září 2010, kurzovné za 2. pololetí do 10. února 
2011. Dohlédneme na to, aby docházka dítěte byla pravidelná.

Kurzovné je možné hradit hotově přímo na hodině, převodním přkazem na níže uvedené číslo běžného 
účtu nebo složením hotovosti přímo v ČSOB Benešov na níže uvedené číslo účtu. Možnosti platby: 
pololetně. Variabilní symbol je vždy číslo přidělené na přihlášce. Bereme na vědomí, že že při přerušení 
docházky do kroužku z vlastního rozhodnutí (rozhodnutí rodičů) se kurzovné nevrací.  

Souhlas rodičů: Souhlasím s využitím fotodokumentace pořízené při činnosti kroužku pro propagaci a 
dokumentaci Mažoretek. Osobní data jsou povinnou součástí dokumentace kroužku  a bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve zněné pozdějších změn 
a doplnění. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby kroužku.                                                                                                              

Datum narození


