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

 
Přihláška do zájmového kroužku na školní rok 2018/2019 

 

 „KROUŽEK PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ TALENTY“ 
 

 
Účastník kroužku (dále také „dítě“): 
 

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

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

Datum narození:   ……………………………………………..  

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: 
 

 Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného zákonným zástupcem 
dítěte se dítě považuje za přihlášené do kroužku.  

 Úplata za kroužek ve výši 800,- Kč (částka za celý školní rok) proběhne celou částkou nejpozději do 31. 10. 2018.  
 Zákonný zástupce je povinen dbát na to, aby dítě řádně docházelo do zájmového kroužku, a v případě nepřítomnosti ho 

omluví písemně na e-mail hvezdarna@astrovm.cz, nebo telefonicky na číslo 571 611 928. 
 Zákonný zástupce zajistí příchod dítěte do kroužku i odchod dítěte z kroužku. 
 Hvězdárna si vyhrazuje právo možnosti 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 e-mailů uvedených v přihlášce. 

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

 Činnost kroužku se řídí Provozním řádem zájmového kroužku, 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 přílohou dodaného Souhlasu se zpracováním 
osobních údajů za účelem docházky dětí do zájmového kroužku. Informujeme Vás, že k poskytnutým souhlasům a 
taktéž osobním údajům uvedených v této přihlášce můžete uplatnit své právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požado-
vat umožnění přístupu k osobním údajům, požadovat vymazání osobních údajů nebo podat stížnost dozorovému or-
gánu. V souvislosti se svými právy kontaktujte referenta správy osobních údajů Ing. Naděždu Lenžovou, tel. 
571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz. 

 

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

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

Příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem docházky dětí do zájmového kroužku. 

mailto:nlenzova@astrovm.cz

