Závazná přihláška do kroužku pro děti
Název kroužku: ………………………………….
Termín: školní rok 2020 – 2021
Místo konání: Městská knihovna Vrbno, Sadová 312, 79326
Vrbno pod Pradědem

Jméno a příjmení dítěte:
Věk dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Mobil (zákonný zástupce):
E-mail (zákonný zástupce):
Přihlašuji dítě na výše uvedený kroužek.
Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto
výslovný souhlas s tím, aby Městská knihovna Vrbno, se sídlem Sadová 312, 79326 Vrbno
pod Pradědem zpracovávala mé osobní údaje i osobní údaje mého dítěte pro účely
informování zákonných zástupců v případě úrazu nebo nemoci dítěte či organizačních
záležitostí. Souhlas poskytuji na dobu trvání celoročního kroužku.
Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci klubových akcí, s jejich
archivací i s jejich použitím při prezentaci a propagaci Městské knihovny Vrbno po dobu
trvání kroužku i ke zpětné propagaci akce.
Rovněž beru na vědomí, že přihláška do kroužku je závazná a kroužek je poskytován jako
bezplatný.

V ………….........................

dne ……………..

………………………………………...
Podpis zákonného zástupce

Osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem na základě „přípravy a plnění smlouvy“. Datum
narození je zpracováván na základě „oprávněného zájmu“ z důvodu ochrany knižního fondu,
statistické účely a automatického stanovení ceny. Ostatní práva a povinnosti naleznete na: www.kivvrbno.cz. Podmínky ochrany osobních údajů uživatelů jsou uvedeny také v knihovním řádu.

Prohlášení zákonného zástupce dítěte – kopie pro knihovnu
Prohlašuji, že dítě ………………………………….................................................................
SMÍ / NESMÍ* (nehodící se škrtněte) samo docházet na kroužek
a
SMÍ / NESMÍ** (nehodící se škrtněte) samo odcházet ze setkání.
V případě, že dítě nesmí samo odcházet a přicházet, zajistí sám zákonný zástupce či jím pověřená
osoba přivedení na kroužek a následné vyzvednutí dítěte po skončení klubového setkání.
* Dítě přivede:__________________________________________________________________
** Dítě vyzvedne: _______________________________________________________________

V ………………………………………. dne ………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………………………

Prohlášení zákonného zástupce dítěte – kopie pro zákonného zástupce
Prohlašuji, že dítě ……………………………………………………………..........................
narozené ……………………………………………
SMÍ / NESMÍ* (nehodící se škrtněte) samo docházet na kroužek
a
SMÍ / NESMÍ** (nehodící se škrtněte) samo odcházet ze setkání.
V případě, že dítě nesmí samo odcházet a přicházet, zajistí sám zákonný zástupce či jím pověřená
osoba přivedení na kroužek a následné vyzvednutí dítěte po skončení klubového setkání.
* Dítě přivede:________________________________________________________
** Dítě vyzvedne: _____________________________________________________

V ……………………………………. dne …………………… Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..

