Přihláška do Atletického klubu Elim Vsetín
Pořadatel: Elim Vsetín, o.p.s., IČ 01955144
Školní rok
Zaměření klubu

2017/2018
Atletický klub pro děti od 4 do 15 let

Místo pravidelných tréninků

Tělocvična a školní hřiště ZŠ Ohrada, Nad Školou 1876, Vsetín

pondělí
středa
Pravidelné tréninky

čtvrtek

tělocvična, školní hřiště ZŠ Ohrada
16:30 - 18:00 hod. žactvo, přípravka
tělocvična, školní hřiště ZŠ Ohrada
16:30 - 18:00 hod. žactvo, přípravka
tělocvična, školní hřiště ZŠ Ohrada
16:00 - 17:30 hod. atletická školka-věk
16:00 - 17:30 hod. atletická přípravka

1. Osobní údaje dítěte
Příjmení a jméno:
Ulice, číslo:
PSČ:

Obec:

Datum narození:

Název školy:
Zdravotní pojišťovna:

Kód:
2. Zákonný zástupce dítěte

Příjmení, jméno, titul:
Příjmení, jméno, titul:
Kontaktní telefony:
Kontaktní e-mail:
3. Cena
Zakroužkujte prosím jednu z následujících možností:
1) 2 400 Kč – celý školní rok 2017/2018 žáci, přípravka (2 tréninky týdně)
2) 1 400 Kč – celý školní rok 2017/2018 žáci, přípravka (1 trénink týdně)
3) 1 300 Kč – pololetí (2 tréninky týdně) žáci, přípravka
4)
800 Kč – pololetí (1 trénink týdně) žáci, přípravka
5) 1 000Kč – atletická školka (celý školní rok 2017/2018)
Zákonný zástupce dítěte se zavazuje, že cenu uhradí do 30. 9. 2016.
Zvýrazněte způsob platby: (preferujeme platbu na účet pořadatele)
 hotově účetní pořadatele
 Fio banka, a.s., č.ú. 2700485191/2010. Variabilní symbol je datum narození dítěte
 žádám o vystavení faktury pro (uveďte přesný název firmy a IČO):
4. Prohlášení zákonných zástupců
Přihlašuji své dítě závazně do Atletického klubu a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všemi pokyny pořadatele. Beru
na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň či špatné vybavení může být
důvodem k vyloučení z tréninku nebo klubu. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zák. č.
53/2004 Sb. uděluji pořadateli souhlas s vedením osobních údajů a rodného čísla dítěte, které mohou být použity pro
vnitřní potřebu pořadatele a za účelem podání a vyúčtování event. dotací. Souhlasím také s pořízením a případným
použitím obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mého dítěte pro účely prezentace pořadatele.
V………………………. dne …………………

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

