
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
(dále jen „hvězdárna“) 

 
Přihláška do zájmového kroužku na školní rok 2017/2018 

 

 „KROUŽEK PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ TALENTY“ 
 

 
Účastník kroužku (dále také „dítě“): 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………….………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ): ……………………………………………………………………………..……………… 

Datum narození: …………………………………………….. Rodné číslo: …………………………………………………….…. 

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………….  

Škola, třída: ……………………………………………………  Kontaktní telefon: ………….……………………..……………. 

Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování 
zájmového vzdělávání:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………….……………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………  Telefon: ……………………………………………………………… 

 
Potvrzení zákonného zástupce: 
 

 Souhlasím, aby se moje dítě zúčastňovalo zájmového kroužku.  
 Budu dbát, aby mé dítě řádně docházelo do zájmového kroužku, a v případě nepřítomnosti ho omluvím 

písemně, nebo telefonicky. 
 Do kroužku přichází dítě samostatně, nebo zákonný zástupce příchod i odchod dítěte zajistí sám. 
 Souhlasím, aby fotografie pořízené během činnosti mohly být vyvěšeny na veřejně přístupných 

místech (www.astrovm.cz, nástěnky hvězdárny, apod.) případně zaslány do médií a to vždy v souvislosti 
s činností hvězdárny. 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. 
 Hvězdárna může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je 

hvězdárna oprávněna zájmový kroužek zrušit. Hvězdárna může zrušit zájmový kroužek i z jiných objektivních 
důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníky a zákonné zástupce formou výše uvedených e-
mailů. 

 V případě nedodržování slušného chování ze strany dítěte (zejména formou narušování hladkého průběhu 
aktivit v kroužku) může hvězdárna ukončit účast dítěte v zájmovém kroužku. V tomto případě bude zákonný 
zástupce dítěte neprodleně informován a bude mu vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte 
jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivit zbývají. 

 Úplata za kroužek ve výši 800,- Kč (částka za celý školní rok) proběhne celou částkou nejpozději do  
31. 10. 2017.  

 
 

Ve Valašském Meziříčí, dne ……………………………………  

Svým podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými ustanoveními. Podpis zákonného zástupce: .………………… 


