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PŘIHLÁŠKA 
DO ŠKOLNÍHO KLUBU 

(AKADEMIE PŘÍSLIBU I) 
školní rok 2018 - 2019 

Jméno a příjmení účastníka:  

Datum narození:  

Škola:  

Třída:  

Bydliště včetně PSČ:  

Telefon účastníka:  

E-mail účastníka:  

Jméno a příjmení zákonného 
zástupce účastníka: 

 

Telefon zákonného zástupce:  

E-mail zákonného zástupce:  

Jiné důležité sdělení, upozornění a poznámky o zdravotním stavu účastníka (alergie, léky, vysoký krevní 
tlak, brýle, jiné kompenzační pomůcky, atd.): 

 

 

  

1. Podepsáním přihlášky vyjadřuji svůj souhlas s Vnitřním řádem Školního klubu (Akademie příslibu I) na školní rok 2018 – 2019. 
2. Jsem si vědom/a toho, že za docházku nezletilého účastníka do a ze zájmového vzdělávání a na všechny další aktivity a z nich nese 

zodpovědnost jeho zákonný zástupce. 
3. Jsem si vědom/a toho, že poskytované osobní údaje slouží pro potřeby Gymnázia Varnsdorf k internímu zpracování v souladu se 

školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a je s nimi nakládáno dle zákona č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679. 

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTO A VIDEO MATERIÁLŮ 
Jsem si vědom/a, že Školní klub při Gymnáziu Varnsdorf ze svých akcí, ať již pravidelných či nepravidelných, pořizuje foto i video 
materiály účastníků těchto aktivit, tedy i mé osoby či osoby mého dítěte. Jsem si vědom/a, že tato videa a fotografie slouží k prezentaci práce 
Školního klubu při Gymnáziu Varnsdorf, k jeho propagaci a k větší informovanosti účastníků aktivit, či jejich zákonných zástupců o dění 
ve Školním klubu při Gymnáziu Varnsdorf. 

DÁVÁM VĚDOMĚ A DOBROVOLNĚ SOUHLAS 
s pořizováním fotografií a videomateriálů mé osoby/osoby mého dítěte, s fotografiemi obličeje i celé postavy, a s jejich zveřejňováním, a to 
na webových stránkách Akademie příslibu a na sociálních sítích jako je Facebook, Twiter, Instagram, dále na propagačních 
a marketingových materiálech jako jsou plakáty, letáky, brožury, knihy, ročenky, nástěnky, tabla, výroční zprávy, newslettery, a dále 
ve zpravodajských materiálech Školního klubu při Gymnáziu Varnsdorf, jako jsou noviny, časopisy, TV a internetové zpravodajství, nebo 
ve zpravodajství třetích osob, jako je tisk a TV. 

V ……………………………………… dne ………………………… .............……………………………………… 
podpis zákonného zástupce 

 

DOBRÁ	VOLBA	
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