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PŘIHLÁŠKA 
DO ŠKOLNÍHO KLUBU 

(AKADEMIE PŘÍSLIBU I) 
školní rok 2017 - 2018 

Jméno a příjmení účastníka:  

Datum narození:  

Škola:  

Třída:  

Zdravotní pojišťovna:  

Bydliště včetně PSČ:  

Telefon účastníka:  

E-mail účastníka:  

Jméno a příjmení zákonného 
zástupce: 

 

Telefon zákonného zástupce:  

E-mail zákonného zástupce:  

Jiné důležité sdělení a upozornění o přihlašovaném (údaje o zdravotní způsobilosti): 

 

 

  

 

 1. Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním v rámci činnosti, s archivací fotografií a video záznamů, s jejich použitím při prezentaci 
a propagaci střediska volného času (Akademie příslibu I) - kroniky, tisk, internet apod. 
2. Podepsáním přihlášky vyjadřuji souhlas s povinnostmi účastníka činnosti, Vnitřním řádem Školního klubu a náplní zájmového vzdělávání 
a i s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 
3. Za cestu do zájmového kroužku bere zodpovědnost zákonný zástupce. 
4. Pokud je přihlašovaný účastník žák prvního stupně základní školy (1. – 5. třída), tak zákonný zástupce svým podpisem prohlašuje, 
že účastník není přijat k pravidelné denní docházce do družiny. 

 
v ……………………………………… dne ………………………… .............……………………………………… 

podpis zákonného zástupce 
 

 
  

Dobrá	volba	
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