mini CLUB
PRAHA 10-SKALKA
ČERNOŠICE *)

*)

Závazná přihláška

Údaje o dítěti
Jméno:

Příjmení:

Datum
narození:
Adresa:

Údaje o rodičích
Matka
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Otec
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Závazně přihlašuji své dítě do KRYŠTOF mini CLUBu
na období ………………-19.6.2021.
8-13hod.
8-16hod.
ČTV
PÁ
(zvolenou variantu označte křížkem)

Beru na vědomí, že nejpozději v den podpisu závazné přihlášky
zaplatím 2.000,- Kč jako zápisné a 6.000,- Kč jako zálohu na školné.
Doplatek bude proveden nejpozději do …………………….(dne nástupu).
*)nehodící se škrtněte

www.klckrystof.cz

Způsob platby:

uvedené částky zahrnují DPH 21%

platebním příkazem č.b.ú. 208 995 596/0600
(prosím uvést do popisu k platbě jméno dítěte)
Storno podmínky:
zrušení přihlášky do 31.5.příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 50%
zrušení přihlášky po 1.6.příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 100%
Storno podmínky se týkají pouze zálohového placení. U zápisného nevzniká nárok na vrácení a nelze tudíž uplatnit storno
podmínky.

Kdo dítě vyzvedává ze školky (rodiče žijící ve společné domácnosti se neuvádějí)
Jméno

č.OP

vztah k dítěti

Lékařské osvědčení
(viz příloha, která je nedílnou součástí přihlášky, předat nejpozději v den nástupu dítěte do mini
CLUBu)

Souhlasím s odvozem dítěte na školní aktivity a převozem k lékaři v případě akutní
potřeby
ANO-NE *)
Souhlasím s dopravou realizovanou placeným dopravcem a s tím spojenou platbou,
uzná-li to vedení Kryštof mini CLUBu za vhodné (zejména z bezpečnostních důvodů
při delších vzdálenostech)
ANO-NE *)
Souhlasím s pořizováním foto- a video-dokumentace během pobytu dítěte
v Kryštof mini CLUBu a na akcích, které jsou jím pořádány. Tato dokumentace
slouží výhradně interním potřebám Kryštof mini CLUBu
ANO-NE *)
Beru na vědomí, že Kryštof mini CLUB nesjednává pro děti úrazové ani jiné
pojištění.
Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno do KRYŠTOF mini CLUBu
pro výše uvedené období.
Závazná přihláška je platná kompletně vyplněná (příloha se předává nejpozději
v první den nástupu dítěte) vč. úhrady zápisného a zálohy.
Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace a uděluji souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely naší komunikace a prezentace dle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

datum
*)nehodící se škrtněte

www.klckrystof.cz

podpis rodičů

