PŘIHLÁŠKA
do Lesního Klubíku LK Medlánka

Jméno a příjmení dítěte:
Adresa:
Datum narození:
______________________________________________________________________________
Jméno a příjmení rodiče:
telefon:
e-mail:
______________________________________________________________________________
Přihlašuji své dítě do Lesního Klubíku Lesního klubu Medlánka. Provozovatel: Frank Bold Kids, z.s., se
sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 22893512.
Kontaktní osoba: Anna Schwarzová, email: anna.vyslouzilova@gmail.com , tel.: 607243161
Mám zájem o oběd (napište počet porcí): _________
Dítě je alergické na tyto složky stravy: _______________________________________________________

Prohlašuji, že budu dodržovat Školní a Provozní řád LK Medlánka při pobytu v LK Medlánka, zveřejněný
na našich webových stránkách www.medlanka.frankbold.org
Prohlašuji, že jsem si vědom zpracování osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů na ochranu
osobních údajů, které jsem poskytl správci osobních údajů, kterým je Frank Bold Kids z.s. se sídlem Údolní
33, Brno 602 00 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 15638,
IČO: 22893512 (dále též jako „správce“) a jsem si vědom, že osobní údaje jsou zpracovány a použity
správcem, zaměstnancem správce a jakýmkoliv smluvním partnerem správce za účelem evidence dětí
přihlášených do Klubíku. Více informací o zpracování osobních údajů je k nalezení v Zásadách zpracování
osobních údajů na webových stránkách LK Medlánka www.medlanka.frankbold.org v sekci Dokumenty.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv například si kdykoliv od správce vyžádat shromážděné osobní
údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
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Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, po dobu 3 let
tedy do roku 2021.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů
a počítačových programů, v písemné podobě.
Souhlasím s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte za účelem propagace LK
Medlánka a zřizovatele Frank Bold Kids z.s. a za účelem informování rodičů o Lesním Klubíku LK Medlánka
prostřednictvím jejich uveřejnění na webu LK Medlánka, na nástěnkách LK Medlánka, na sociálních sítích a
k prezentaci v médiích na dobu neurčitou. Jsem si vědom svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat.
ANO / NE (zakroužkujte Vaši odpověď)

V Brně dne

…………………………
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………………………………………..
Podpis zákonného zástupce
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Příloha č. 1 Přihlášky do Lesního Klubíku LK Medlánka
Podrobné informace o provozu Klubíku
Věková kategorie: Pro děti kolem 1,5-3 let
Malá skupinka cca 8 až 12 dětí.
Kdy: Úterý 9-12 (13) hodin
Začínáme začátkem školního roku v Medláneckém parku u broukoviště (horní část parku vedle pole, kde
je informační tabule o broucích). Končíme s koncem školního roku.
Průvodkyně: Anna Schwarzová, email: anna.vyslouzilova@gmail.com a tel.: 607243161.
Průvodkyně s sebou nosí příruční lékárničku a pedagogické pomůcky.
S sebou: dítě má batůžek s pitím a svačinou, pláštěnkou, náhradním spodním prádlem a kapesníčky.
Pokud rodič s dítětem obědvá v LK Medlánka, je potřeba mít vlastní nádobí (ešus) a lžíci.
Oblečení: doporučujeme přizpůsobit se počasí a dopolednímu pobytu v přírodě.
Oběd: možnost zajištění oběda (dovozce Veg8Café).
Cena oběda: 70 Kč za dětskou porci.
Cena Klubíku: 180 Kč za dopoledne
Obědy i docházku je možné zaplatit v jedné platbě.
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte, jako variabilní symbol uveďte 5555.
Účet Frank Bold Kids z. s.: 2400137996/2010 (FIO banka).
V případě nástupu v polovině pololetí se platí poměrná část se sazbou 180 Kč/den, nutno uvést do
poznámky ve formuláři na webu, od kdy dítě nastupuje.
Za absence (i omluvené) se peníze nevrací.
Omluvy a odhlašování obědů probíhají na webu v tabulce docházky, na niž posílá průvodkyně přístup
emailem. Stejně tak odkaz na jídelníček.
Za obědy omluvené dle pravidel se peníze vrací (vyúčtování v lednu a červenci). V případě změny docházky,
prosím, pošlete sms Aničce na tel.: 607243161 den předem do 20 hod., v případě odhlášení dítěte až ráno
pošlete sms do 7:30 hod.
V případě absence průvodkyně se domluví náhrada v jiný den. Pokud nebude náhrada v jiný den možná, za
zmeškaný den se peníze vrátí na účet rodiče.
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