Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801, Mobil: 722 104 553
e-mail: sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Přihláška
Příměstský tábor se SVČ v termínu 23. 8. – 27. 8. 2021
Jméno a příjmení dítěte, škola a třída: ….…………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………
Tel.kontakt a e-mail na zákonného zástupce :………………………………………………………………………………………….
Důležité informace (zdrav. potíže atd.):……………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odcházet samostatně / bude vyzvednuto rodičem ve stanovený čas (nehodící se variantu
škrtněte).
Dávám svůj souhlas Středisku volného času při Masarykově základní škole Horní Bříza k tomu, aby zpracovávalo a evidovalo osobní údaje a osobní citlivé
údaje mého dítěte a kontakty (e-mail) na zákonného zástupce uvedené v této přihlášce ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace SVČ podle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních
materiálech SVČ, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem SVČ. Souhlas se zpracováním a evidováním osobních
údajů poskytuji na období 10 let a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. V případě fotografií, video a
audiozáznamů pro potřeby kroniky a archivu školy na dobu neurčitou. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke
GDPR.

U vybrané aktivity zakroužkujte ANO.
Při aktivitách v Horní Bříze je možnost oběda v restauraci (pondělí, úterý) nebo ve ŠJ (pátek). Pokud Vaše dítě
půjde ve vybraných dnech na oběd do restaurace nebo ŠJ, označte tuto skutečnost zakroužkováním ANO.
V případě restaurace vybavte své dítě v tento den kapesným na zakoupení jídla – max. 100,- Kč (cena oběda není
zahrnuta v poplatku; možnost i poloviční porce).

Přihlašuji svého syna / svoji dceru na:
Pondělí 23. 8. 2021 - 1. Martinská stěna, Šlovický vrch v Dobřanech

250,- Kč.

ANO NE

Pondělí 23. 8. 2021 - 2. Zábavné doučování z matematiky a češtiny pro 2. ročník I.
(půjde na oběd do restaurace ANO NE)

150,- Kč

ANO NE

Úterý 24. 8. 2021 - 1. Bolevecké rybníky, ranč Šídlovák

150,- Kč

ANO NE

Úterý 24. 8. 2021 - 2. Zábavné doučování z matematiky a češtiny pro 2. ročník II.
(půjde na oběd do restaurace ANO NE)

150,- Kč

ANO NE

Středa 25. 8. 2021 - Koňáci

400,- Kč

ANO NE

Čtvrtek 26. 8. 2021 - Kam to míří indiáni z Horní Břízy

150,- Kč

ANO NE

200,-/150,- Kč

ANO NE

Pátek 27. 8. 2021 - Tančíme pro radost
(půjde na oběd do ŠJ ANO NE)

Poplatek celkem: ……………………… Kč
Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): …………………………… 2021 Pořadí přijetí přihlášky: ………………………….
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