Ma rkéta Amerighi

ART STUDIO

tel .: 602 364 536
mail : ma rki .amerighi@gmail .com

škola moderní hudby
Laurinova 387/12, 293 01 Mladá Boleslav
tel. : 326 321 393

PŘIHLÁŠKA – PAPRSEK A (přípravka pěveckého sboru) šk. rok 2019/2020
VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Údaje o uchazeči
Jméno

Da tum na rození

Příjmení

Tel . číslo

Adresa bydliště

e-mail

Údaje o zákonném zástupci
Otec

Jméno a příjmení
e-mail
Tel . číslo
Tel . číslo do za městnání

Matka

Jméno a příjmení
e-mail
Tel . číslo
Tel . číslo do zaměs tnání

PODMÍNKY PRO ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – ART STUDIO

I. pololetí
ŠKOLNÉ

II. pololetí

1.850,- Kč
1.550,- Kč ( v případě sourozence)
1.850,- Kč
1.550,- Kč ( v případě sourozence)

SPLATNÉ DO 30.09.2019
SPLATNÉ DO 31.01.2020

Nevra tná záloha činí 900,- Kč, v případě sourozence je záloha 750,- Kč. Záloha se pla tí s podá ním přihlášky.
PLATBA

číslo účtu:

variabilní symbol:

do poznámek napište:

222863880/0300

DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE

JMÉNO DÍTĚTE

Prosíme o označení požadovaného zařazení do skupiny.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

14:15 – 15:00
14:30 – 15:15

Zařazení do skupin proběhne podle data podání přihlášky a dále podle věku dítěte.
Absenci je třeba s dos ta tečným předs tihem oml ouva t. Případná nepřítomnos t peda goga ve smluvených termínech , bude vždy
nahra zena jiným termínem.

Souhlasím s uvedenými Podmínkami pro činnost.

Podpis zák. zástupce _____________________

Podpis žáka _______________________

Datum_________________________________

Přijato AS dne ______________________

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
1. Údaje o uchazeči výuky v Art studiu, Laurinova 387/12, Mladá Boleslav (dále "uchazeč"):
Jméno
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Příjmení
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Da tum na rození
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trvalé bydliště
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E- mail
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Údaje o zákonném zástupci uchaze če výuky v Art studiu , Laurinova 387/12, Mladá Boleslav (dále "zákonný
zástupce"):
Jméno
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Příjmení
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trvalé bydliště
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E- mail
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Prohlášení zákonného zástupce uchazeče Art studia, Laurinova 387/12, Mladá Boleslav:
Zá konný zástupce výslovně souhlasí s účas tí ucha zeče na všech akcích Art s tudia, Lauri nova 387/12, Mladá Boleslav a s pořízením a
zveřejněním zvukových a obra zových zá zna mů, při akcích Art s tudia , Laurinova 387/12, Mladá Boleslav, a jeji ch použi tím pro
propa gační a ma rketingové účel y. Zákonný zás tupce souhlasí s použi tím jména uchazeče Art s tudia, Laurinova 387/12, Mladá
Boleslav na vydaných CD nosičích, v publika cích, v seznamech na koncerty.

4. Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů:
Ucha zeč a zá konný zástupce dá vá Art s tudiu, Lauri nova 387/12, Mladá Bolesla v souhlas se zpra cová ním shora uvedených osobních
údajů ucha zeče a jeho zákonného zás tupce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda jů Art studia, Laurinova 387/12,
Mladá Boleslav a to pro účel y i dentifi ka ce ucha zeče a jeho zákonného zás tupce v souvislos ti s vyučová ním Art s tudia , Laurinova
387/12, Mladá Bolesla v a účastí uchazeče na akcích Art s tudia , Laurinova 387/12, Mladá Boleslav. Osobní úda je ucha zeče a jeho
zá konného zástupce jsou zpra cová ny pouze po dobu docházky do Art s tudia , Laurinova 387/12, Mladá Bolesla v. Os obní úda je
uchazeče a jeho zákonného zástupce jsou zpra cová vány pouze pověřenými osobami Art s tudia , Laurinova 387/12, Mla dá Bolesla v.
Přís tup k osobním úda jům ucha zeče a jeho zákonného zás tupce mají pouze pověřené osoby Art s tudia , Laurinova 387/12, Mladá
Boleslav. Ucha zeč a jeho zákonný zástupce má prá vo na poskytnutí informa cí o zpra cová ní shora uvedených osobních úda jů. Pokud
uchazeč a zákonný zástupce zjis tí nebo se domnívá, že Art s tudio, Lauri nova 387/12, Mla dá Boleslav provádí zpra cování osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního ži vota nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, může požáda t o vys větlení, případně o nápra vu vzniklého s ta vu (blokování, provedení opra vy, doplnění nebo
likvida ce osobních úda jů), a to písemně, na adrese sídla Art studio, Laurinova 387/12, Mladá Boleslav.

Uchaze č a zákonný zástupce prohlašují, že poskytnutí shor a uvedených osobních údajů je dobrovolné.

V_________________________________ dne_____________________
____________________________________
Podpis zákonného zástupce

