ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
nehodící se škrtněte

Kroužky: Na plno!
Časopis-to není jen tak
Kytara s úsměvem
Hravý klub (1-3 roky)
Keramika
klub Stodola

cena

ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne

10 Kč/lekci
10 Kč/lekci
50 Kč/lekci
50 Kč/lekci
30 Kč/hod
zdarma

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………… Chodí do ……….…… třídy
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní omezení, alergie: ……………………………………………………………………….

Jméno a příjmení otce: ………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………………………….

Podmínky účasti v kroužku/ klubu Stodola: - tuto část si ponechte doma.
- za dítě zodpovídá lektor/-ka pouze v době konání kroužku, příchody a odchody jsou
v zodpovědnosti rodičů. Pokud bude dítě z kroužku/klubu Stodola odcházet samo, vyplňte prosíme
na přihlášce. Pokud si dítě budete vyzvedávat, napište prosím kdo (matka, otec…).
- dítě je z první lekce lektorem poučeno o chování a pravidlech v kroužku a klubu Stodola a
seznámeno s provozním řádem CPR Ráj. Pokud nebude tato pravidla a řád respektovat, může být
z kroužku/klubu Stodola vyloučeno. Tato pravidla a řád visí ve vstupní chodbě CPR Ráj.
- dítě si bude nosit vhodné oblečení (možnost ušpinění od barev, propocení apod.).
- rodiče mají zodpovědnost informovat včas o změnách zdravotního stavu, které by mohly vést
k omezení či obtížím při jeho činnosti v kroužku/klubu Stodola.
- rodiče i dítě souhlasí s fotografováním v rámci činnosti kroužku/klubu Stodola, s archivací těchto
fotografií a s jejím použitím v rámci prezentace a propagace činnosti CPR Ráj (kronika, web, tisk…).
- souhlasím, aby CPR Ráj zpracovalo osobní údaje uvedené za účelem registrace účastníka.
S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
Odpolední klub pro děti a mládež STODOLA ve vnitřních i venkovních prostorách Centra pro rodinu
Ráj v Pavlovicích nabízí možnost trávit volný čas se svými kamarády a spolužáky a zapojit se do
různých aktivit. V tomto klubu je spontánní nabídka aktivit a může být využívána individuálně nebo
skupinami účastníků. Spontánní činnosti nemají pevně stanovený začátek ani konec. Jsou vymezeny
pouze provozní dobou Stodoly. Klub je zdarma přístupný všem zájemcům. K účasti dětí v klubu je
nutné vyplnění přihlášky rodiči dítěte a dodržování chování a pravidel v klubu. Za důsledky
nedodržování pravidel klubu dítětem zodpovídají rodiče. Animátor není přítomen bezprostředně při
všech činnostech, zajišťuje především bezpečnost tam, kde je to nutné, při některých aktivitách
vystupuje jako rádce, konzultant nebo činnost motivuje. Děti mají ve Stodole možnost bezplatného
zapůjčení stolních her, míčů, ping-pongových pálek, knih, výtvarných potřeb…
Klub STODOLA pondělí 11. 00 – 17. 00, pátek 12. 00 – 16. 00

Email: ………………………………………………………………………………………………………..

KROUŽKY: Na plno! – od 10 let, pátek 14.00 – 15.30

Dítě po kroužku zůstane v klubu Stodola

ano / ne

Časopis, to není jen tak – od 10 let, pondělí 14.00 – 15:30

Dítě z kroužku/klubu Stodola odejde samo

ano / ne

Kytara s úsměvem – individuální lekce, po – pá odpoledne, po předchozí telefonické nebo osobní
domluvě (605 73 23 07)

vyzvedne jej: ……………………………………………………………………………………………...
Rodič: Svým podpisem stvrzuji, že jsem si přečetl/a provozní řád a podmínky účasti
v kroužku a klubu Stodola (viz další strana) a souhlasím s nimi.
Datum: ………………………………………….

Podpis rodičů: ………………………………………..

Hravý klub – pro maminky s dětmi 1-3 roky, středa 10-11, možnost permanentky 5 lekcí/150 Kč
Keramika – čtvrtek 15. 30 – 18. 00 jednou za 14 dní (sudé týdny v roce)
Centrum pro rodinu Ráj o.s., spolek, Pavlovice u Přerova č. 5 email: rodiny.prerov@seznam.cz, tel.
608 446 397 www.raj-pavlovice.cz, facebook: Centrum pro rodinu Raj

