
Rodinné centrum  

Nádražní 22, Žamberk 

tel. 465 614 555, 608 621 301 

centrum@cestaprorodinu.cz 

www.cestaprorodinu.cz                                                                                                                                              

 

 
□ Výtvarný kroužek MINI …………………………………………………….      pondělí 14:00 – 15:00 (1200Kč/pololetí) 

□ Výtvarný kroužek MIDDLE ……………………………………………….       pondělí 15:30 – 17:00  (1200Kč/pololetí) 

□ Výtvarný kroužek MINI POKROČILÍ …………………………………….           úterý 14:00 – 15:00  (1200Kč/pololetí) 

□ Výtvarný kroužek JUNIOR ………………………………………………..          úterý  15:30 – 17:30 (1400Kč/pololetí) 

□ Výtvarný kroužek MINI POKROČILÍ …………………………………….         středa  13:30 – 14:30 (1200Kč/pololetí) 

□ Výtvarný kroužek MINI …………………………………………………...        čtvrtek  13:30 – 14:30 (1200Kč/pololetí) 

 

 

Jméno a příjmení dítěte ……………….………............................................................................................................... 

 

Datum narození ………………………............................................................ třída ........................................................ 

 

U svého dítěte chci upozornit na …………………………………………………………………….................................... 

 

Dítě bude samo chodit z kroužku domů?                   ANO  NE 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .……………………........................................................................................ 

 

Telefon ……………………………………… Email ….…………………………….…………….……………………………... 

 
 

Souhlas s fotodokumentací  

Já, níže podepsaná/ý ……………………………………, souhlasím, aby fotografie mého dítěte byly použity na: 
 

(nehodící škrtněte) 

• výzdobu nástěnky v RC v sídle organizace Nádražní 22   ANO NE 

• prezentační materiály Cesta pro rodinu, z. ú.    ANO NE 

• www stránky Cesta pro rodinu       ANO  NE 

• kronika RC         ANO NE 

 

Fotografie budeme uchovávat pouze za účelem, který odsouhlasíte a po dobu 5let od vyjádření souhlasu. 

Tento souhlas je možné kdykoli odvolat.  

 

Podpisem Přihlášky dávám souhlas organizaci Cesta pro rodinu, z.ú. se zpracováním a uchováním 

poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby organizace a nebudou 

zveřejňovány.  

 

Souhlasím s pravidly a platebními podmínkami kroužku (viz. druhá strana). 

 

 

 

  

V Žamberku dne……………………..…..      Podpis zákonného zástupce…………………………………… 

 

 

 

 



Pravidla a platební podmínky: 

 

- podmínkou přijetí do kroužku je předání vyplněné přihlášky a zaplacení pololetní platby  

- otevření kroužku závisí na počtu přihlášených, v případě malého počtu se kroužek neotevře a vybraná 

platba bude přihlášeným vrácena 

- každý přihlášený je povinen dbát pokynů vedoucího kroužku (lektora) nebo pracovníka  

organizace Cesta pro rodinu 

- pro hladký průběh aktivity je potřeba dodržovat včasný příchod a dodržovat zásady slušného chování, 

pokud se přihlášené dítě nemůže dostavit na kroužek, musí ho jeho zákonný zástupce omluvit u vedoucího 

kroužku či v kanceláři centra 

- v případě nerespektování pravidel a pokynů lektora kroužku, může být dítě z kroužku vyloučeno, o tomto 

kroku bude zákonný zástupce předem informován 

- při přerušení či ukončení docházky ze strany přihlášeného se platba za kroužek nevrací 

- za bezpečnost přihlášeného odpovídá organizace pouze po dobu trvání zájmového kroužku 

- kroužky se nekonají: v době prázdnin, státních svátků 

- v případě neplánované a dlouhodobé nepřítomnosti lektora (nemoc apod.), je situace řešena dle 

dohody individuálně 

- všechny kroužky budou ukončeny do 31. 5. 2021 

 

Pololetní platbu je nutné uhradit do 15. 9. 2020 (u pokračujících účastníků) nebo do 30. 9. 2020 (u nových 

účastníků) za I. pololetí a do 15. 1. 2021 na II. pololetí bezhotovostním převodem na účet: 

     číslo účtu:    198498157/0300 

     variabilní symbol:   2201 (1.pololetí), 2211 (2.pololetí) 

     zpráva pro příjemce:   příjmení a jméno účastníka 

 

Pouze ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově v kanceláři Centra pro rodinu, Nádražní 22, 

Žamberk. 

 

Důležité kontakty: 

Laďka Stejskalová – lektorka kroužků - omluvy nepřítomnosti dětí – NUTNÉ!!! - 736 259 120 

kancelář centra – přihlášky – 465 614 555, 608 621 301, 774 174 287 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


