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Přihlášky do kroužků spolku Kamarádů 

školní rok 2021/22 

Jméno dítěte*: 

Adresa*: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce*: 

E-mail rodiče: 

Telefon*: 

 

Zdravotní pojišťovna*: 

(s předáním přihlášky předejte kopii kartičky zdr. pojišťovny*) 

 

Zdravotní omezení dítěte*: 

 

Informace o vyzvednutí dítěte: Může jít dítě samo domů Ano Ne 

Poznámka: 

 

Vyberte kroužek, na který dítě přihlašujete, může jich být i více. 

Název kroužku Věk dětí Zaškrtněte Cena 1.   schůzka 

Kamarádi* 9 – 15 let   
350 Kč/půl roku nebo 

20 Kč na schůzku 
01. 10. 2021 

Mláďátka* 4,5 – 8 let  350 Kč/půl roku 24. 09. 2021 

Šikovné ručičky* 5 – 9 let Obsazeno 500 Kč/ půl roku 21. 09. 2021 

Magic the Gathering* 2. stupeň ŽŠ   Zdarma 27. 09. 2021 

Turistický kroužek – Cestování 

časem* 
6 – 15 let  Dle výletu Brzy zveřejníme 

Pohybové muzikohrátky pro 

školkáčky 
od 4 let  50 Kč za lekci 06. 10. 2021 

Tančíme a hrajeme si se Zuzkou 6 – 11 let  50 Kč za lekci 06. 10. 2021 

*každé dítě je vzato na kroužek až po potvrzení vedoucího kroužku. 

 

Beru na vědomí: 

✓ Covidové opatření dle vládního nařízení https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky. 

✓ Vedoucí jsou za děti zodpovědní jen po dobu konání kroužku. 

✓ Dítě bude řádně oblečeno na schůzku dle počasí. Do tělocvičny přezůvky. 

✓ Děti dodržují pravidla slušného chování – „trest“ je přiměřený k nedodržení daným pravidlům např. 

dřepy, kliky, vyloučení z příští schůzky… 

✓ Kamarádi si vyhrazují právo vyloučit dítě z dalšího pololetí. 

✓ První schůzky se budou konat v září/říjnu. 

Pravidla kroužků obdrží děti písemně a jsou uvedeny na webových stránkách. 

 

 

 

 

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky
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* Povinné údaje – Beru na vědomí, že spolek Kamarádi shromažďuje výše uvedené údaje po dobu 

24 měsíců z důvodu poskytnutí služby – kroužků, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů 2016/679.Bez těchto údajů nemůžeme službu poskytnout. 

 

Ve _____________ dne ___________ Podpis: ______________________ 

 

I.  

II. Uděluji souhlas se zpracováním fotografií mého dítěte pro účely prezentace kroužku. Vybrané fotografie 

budou vystaveny na facebooku a webových stránkách spolku a využity ve výroční zprávě a dokumentech 

k dotacím na činnost či provoz spolku. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 24 měsíců. Jsem si vědom(a) toho, že tento 

svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo 

zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese 

nebo elektronicky na adrese gdpr.kamaradi.stochov@seznam.cz . Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat 

stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

Svým podpisem souhlasím 

 

 

 

 Ano Ne Podpis ______________________ 

 

 

III. Dále uděluji tímto Spolku Kamarádi, Mírové náměstí 262, Stochov IČ: 708 96 054 jako správci svůj výslovný 

souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu zákonného 

zástupce, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů, pro zasílání newsletteru či 

informačního emailu (informace o akcích a kroužcích).  

Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů 2016/679 na dobu 24 měsíců. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, 

požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a 

vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese 

gdpr.kamaradi.stochov@seznam.cz . Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování 

mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Svým podpisem souhlasím 

 

 

 

 Ano Ne Podpis ______________________ 

 

 

 

 


