M- Centrum pro mladou rodinu,z.s.
A.Barcala 40, 370 05

Č.Budějovice

PŘIHLÁŠKA na odpolední aktivity (zájmové kroužky pro děti):
 Výtvarná dílnička (po)
 Hudební školička (po)
 Sportík (čt)

 Aerobik (út)
 Sportík

(podtrhněte příp. zakroužkujte svůj výběr)

Jméno a příjmení dítěte:…………………….……………………………
Datum nar. :…………….…….
Adresa, PSČ
……………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení matky:…………………………….….………………………………

tel:..................................Email:……………………………………………
Jméno a příjmení otce:……………………………………………………….
Tel:............................... Email:…………………………………………….
První pololetí začíná v týdnu od 12.9.2022 a končí v týdnu od 23.1.2023.
Druhé pololetí začíná v týdnu od 1.2.2023 a končí v týdnu od 12.6.2023.
Souhlasím s tím, aby dítě navštěvovalo hodiny zájmového kroužku Mateřského centra Máj (MC)
a prohlašuji, že je v dobrém zdravotním stavu a může bez problémů pobývat v dětském kolektivu
a cvičit. Případné změny zdravotního stavu nahlásím okamžitě vedoucímu daného zájmového
kroužku. Beru na vědomí, že v době prázdnin a svátků se hodiny zájmových kroužků
nekonají.
Dítě má tyto zdravotní (či jiné) problémy:
Dítě budou ze zájmového kroužku vyzvedávat rodiče, případně jiná, níže uvedená osoba.
V případě vyzvednutí dítěte jinými osobami, než jsou níže uvedené, bude mít dítě lísteček se
svolením rodičů. Vedoucí zájmového kroužku i rodiče seznámí dítě s tím, že po lekci nesmí
odcházet samo.
Souhlasím s tím, že mé dítě může být během kroužku fotografováno, fotografie mohou být
vyvěšeny na webových stránkách MC, případně na nástěnkách.
Dítě bude vyzvedávat:
matka
otec
jiná osoba
Jméno: :………………………………………………………………………………………
 Kroužek je třeba zaplatit do začátku druhé hodiny v recepci MC nebo na účet č.
612421463/0300, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a kroužek
 Rodiče a děti byli seznámeni s prevencí úrazů a základními organizačními pokyny pro
rodiče a děti


Souhlasím, aby mé dítě veřejně vystupovalo na akcích pořádaných pod záštitou MC.

Osobní údaje zde uvedené zpracováváme proto, abyste měli včasné informace o programech
a službách našeho centra a mohli je využívat. Zpracování osobních dat podléhá pravidlům
uvedeným na našich webových stránkách.
Datum :
Podpis rodiče :

Tel.: mobil:720 252 816, E-mail: mcmaj@seznam.cz, www.mc-maj.com,
IČO 65010710, č.účtu: 612421463/0300

