BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IČO: 25 39 05 62
email: info@bavklubpribor.cz
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

Závazná přihláška do kroužku,kurzu,na akci
Název kroužku, kurzu, akce: ……………………………………… Termín: ……….…….……..
Jméno a příjmení: …………………………………………………….. č.OP: .………………..…
Dat. narození: .…………....…. Rodné číslo: ...……………..... Zdrav.pojišť.: .…………………
Adresa bydliště (uveďte i jméno na dopisní schránce):
……………………………………………………..………………..…….PSČ: .……….…..………
Tel. člena:.…………………………………. Škola: ………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………………
Jméno matky: ……………….……………………………………. Tel.: …..………….….….……
E-mail matky:………………………………………………………………………………………….
Jméno otce: …………………………….…………………...….… Tel.: ……………………….…
E-mail otce:…………………………………………………………………………………..……….
Jméno zák. zástupce: ……………………………………...…… Tel.: ……..…..……..………..
E-mail:……………………………………………..…………………………………………………..
U kroužků nutno uhradit zápisné před zahájením činnosti.
Přihlášky a informace na www.bavklubpribor.cz
Podpis člena: ……………………………… Podpis rodiče (u nezl.): …..…………………..……

Důležité informace
- Souhlasím, aby se můj syn, moje dcera zúčastňoval(a) činnosti BAV klubu.
- Zajistím pravidelnou docházku, nepřítomnost předem omluvím.
- Beru na vědomí vnitřní a provozní řád, informace BAV klubu.
- Přihláška pro činnost kroužků, klubů platí na dobu neurčitou, minimálně však do
konce školního roku (říjen – květen vč.).
- Při ukončení činnosti z vážných důvodů (např. odstěhování, vážné zdravotní důvody) je
nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, kurzovné nevrací.
- Zajistím včasnou úhradu zápisného, při zahájení činnosti.
- Platby za činnost se provádějí na školní rok, výjimečně ve dvou splátkách, přičemž
2. splátka musí být uhrazena do 30.11. Vždy je účtován administrativní poplatek 50,- Kč.
- Členové zapojeni do činnosti jsou při zahájení a opakovaně poučeni o chování,
bezpečnosti, předcházení úrazům, o povinnosti řídit se pokyny vedoucích, o zacházení
s majetkem a vybavením, pokud účastník činnosti zaviní škodu, je povinen ji uhradit.
- Umožněním zapojit se nezletilým do činnosti a akcí BAV klubu, dávají rodiče souhlas k
využívání fotodokumentace k propagačním účelům BAV klubu.
Podpis člena:_______________________ Podpis rodiče u nezl.:_____________________
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