Přihláška do zájmového kroužku 2021/2022
Souhlasíme s tím, aby naše dítě navštěvovalo níže uvedený zájmový kroužek a uhradíme za něj cenu dle přehledu
kroužků na stránce spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky/ nebo dle individuální dohody s lektorem. Bereme na
vědomí, že lektor vykonává dozor nad nezletilými účastníky v jednotlivých kroužcích pouze po dobu časově vymezenou
pro příslušný kroužek včetně 5 minut před zahájením a 5 minut po konci kroužku v daném dni.

Dítě
Příjmení, jméno

Název kroužku

Datum narození

Upozornění na zdravotní omezení

Třída

Matka 1

Otec 1

Příjmení, jméno

Příjmení, jméno

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail

1

uveďte alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce, kterého je možné kontaktovat.

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s. IČO 60156031, sídlem Gorkého 867, 530 02 Pardubice,
registrováno MV ČR pod čj. VSC/1-8 339/91-R

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJMOVÉHO KROUŽKU
Provozovatelem zájmových kroužků při Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 je Spolek pro podporu waldorfské
pedagogiky v Pardubicích z.s., IČO 60156031, sídlem Gorkého 867, 530 02 Pardubice, registrováno MV ČR pod čj. VSC/1-8
339/91-R.
Zápis účastníků do zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022 probíhá od 2. září 2021 a to:

•
•

osobně v sídle provozovatele od pondělí do pátku vyplněním přihlášky v kanceláři školy od 8 do 15 hod.
osobně v zájmovém kroužku – po domluvě s lektorem nebo koordinátorkou kroužků.

Přihlášku do zájmového kroužku podává za dítě rodič nebo jeho zákonný zástupce, který podáním souhlasí s účastí dítěte
v uvedeném zájmovém kroužku a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu.
Účastník je přihlášen do zájmového kroužku na celou dobu konání zájmového kroužku v aktuálním školním roce . Podepsaná
přihláška účastníka musí být doručena do sídla provozovatele před zahájením zájmového kroužku.
Každý účastník je povinen uhradit stanovenou úplatu na 1. pololetí nejpozději do 31.10.2021. Úplata na 2. pololetí je splatná
nejpozději do 1.2.2022. Nezaplacení úplaty za 1. pololetí ve stanoveném termínu se považuje za odstoupení od přihlášky dítěte
do zájmového kroužku. Nezaplacení úplaty za 2. pololetí ve stanoveném termínu se považuje za ukončení činnosti v zájmovém
kroužku k 31.1.2022. Účastník bude o této skutečnosti písemně informován prostřednictvím emailové korespondence.
Účastník (zákonný zástupce) uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo 2300677100/2010 s uvedením
variabilního symbolu:
•
•

variabilní symbol pro 1. pololetí : 12022
variabilní symbol pro 2. pololetí : 22022

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK, aby mohla být platba identifikována. Platby, které nelze
identifikovat podle předepsaných údajů budou navráceny na bankovní účet odesílatele.
Rozhodne-li se zákonný zástupce odhlásit dítě ze zájmového kroužku v průběhu školního roku formou písemné odhlášky,
informuje lektora kroužku nebo koordinátora kroužků, kterému předá odhlášku ze zájmového kroužku. Poté bude dítě v
databázi zájmových kroužků evidováno jako odhlášené k danému datu.
V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací, pokud se
zákonný zástupce nedohodne s koordinátorem kroužků jinak. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny
bydliště) se alikvotní část úplaty za zájmové kroužky v daném pololetí vrací.
Zájmový kroužek, který není naplněn potřebným počtem účastníků, bude zrušen. V tomto případě bude účastníkovi vrácena
celá část uhrazené úplaty. Zájmový kroužek může být zrušen i v průběhu školního roku z provozních důvodů nebo z důvodu
odhlášení většího počtu účastníků. V tomto případě alikvotní část uhrazené úplaty bude účastníkům vrácena.
Činnost zájmového kroužku je rozdělena do lekcí a začíná v průběhu měsíce října. Zájmové kroužky končí poslední lekcí
v daném kroužku. V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového kroužku nekoná.
Důležité informace. Zákonní zástupci nezletilých dětí jakožto účastníků kroužků berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že
zájmové kroužky jsou provozovány v prostorách Základní škola Waldorfská Pardubice, tak se zavazují k dodržování Vnitřní
směrnice pro činnost kroužků, která obsahuje ustanovení podle § 30 školského zákona. Zejména pak dodržování Organizačního
řádu školy, který je zveřejněn ve vstupních prostorách organizace a na webových stránkách
https://www.waldorfpardubice.cz/dalsi-dokumenty-skoly/.
Každý účastník zájmových kroužků je seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci a Vnitřním řádem provozu. Účastník
(za dítě zákonný zástupce) je povinen neodkladně poskytnout informace o změnách osobních a kontaktních údajů nastalé po
přihlášení do zájmového kroužku a nahlásit předem lektorovi absenci účastníka v zájmovém kroužku.
Účast v Zájmovém kroužku je s okamžitou platností na dobu nezbytně nutnou pozastavena v případě, že ošetřující lékař nebo
hygienik nařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření a také dále v případě,
že by dítě v posledních dnech přišlo do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou nebo
je ve stavu, kterým by mohlo zdravotně ohrozit ostatní účastníky zájmového kroužku.
Informace o zpracování osobních údajů. Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s., Gorkého 867, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 60156031, zapsaný : Spisová značka L 676 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové jakožto
správce osobních údajů (dále jen “Spolek”), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uvedených v tomto
dokumentu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a dalšími platnými právními předpisy a úpravami.
Svým podpisem za osobními údaji udělujete souhlas Spolku se zpracováním osobních údajů za účelem evidence a kontaktování
v rozsahu: Jméno, Příjmení, Datum narození, Telefon, Email a případně další uvedené. Vaše osobní údaje a údaje dítěte nebudou
předávány žádným třetím osobám. Souhlas je platný do konce roku 2023. Po vypršení platnosti bude přihláška s osobními údaji
archivována v sídle Spolku po dobu 5 let. Souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním písemné
žádosti na adresu sídla Spolku.

Dne……..…………..………..………..

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

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s. IČO 60156031, sídlem Gorkého 867, 530 02 Pardubice,
registrováno MV ČR pod čj. VSC/1-8 339/91-R

