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

 
 

Přihláška do zájmového klubu na školní rok 2022/2023 
 

 KLUB NADANÝCH DĚTÍ (KND) 

 
 

 
Člen klubu - dítě: 
 

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

Věk:    ……………………………………………..  

Škola, třída:  …………………………………………….. 

 

Člen klubu - rodič: 

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

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

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

 

Potvrzení zákonného zástupce: 
 

 Odevzdáním podepsané přihlášky v písemné formě, potvrzení přijetí do KND z naší strany a úhradou 
poplatku jste přihlášeni do KND.  

 Setkání KND budou probíhat obvykle 1× měsíčně a budou se v něm setkávat děti a rodiče (účast alespoň 
jednoho rodiče je podmínkou členství v klubu).  

 Úplata za KND ve výši 1200,- Kč za osobu (částka za celý školní rok) bude uskutečněna v celé částce 
nejpozději do 31. 10. 2023. Za neúčast na setkání se členský poplatek nevrací. 

 Pokud se nemůžete některé lekce KND zúčastnit, omluvte se, prosím, písemně na e-mail 
nlenzova@astrovm.cz nebo telefonicky na číslo 571 611 928. 

 Hvězdárna si vyhrazuje právo možnosti stanovit minimální i maximální počet účastníků. Pokud počet 
účastníků nedosáhne minimální hranice, je hvězdárna oprávněna KND zrušit. Hvězdárna může zrušit KND 
i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníky formou e-mailů 
uvedených v přihlášce. 

 Činnost KND se řídí Provozním řádem KND, který je k dispozici na vyžádání na sekretariátu hvězdárny a je 
uveřejněn na webových stránkách www.astrovm.cz. 

 V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 v platném znění (dále jen „GDPR“) Vás prosíme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. Informujeme Vás, že k poskytnutým souhlasům a taktéž osobním údajům uvedených v této 
přihlášce můžete uplatnit své právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat umožnění přístupu 
k osobním údajům, požadovat vymazání osobních údajů nebo podat stížnost dozorovému orgánu. 
V souvislosti se svými právy kontaktujte referenta správy osobních údajů Kateřinu Vahalíkovou, telefon 
571 611 928, e-mail: kvahalikova@astrovm.cz. 

 
 
 
 

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

mailto:kvahalikova@astrovm.cz

