školní rok 2018 – 2019

Přihláška k pravidelné zájmové činnosti
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Útvar (kroužek)................................................ Příjmení a jméno ................................................……..
Škola a třída ............................... Adresa bydliště .....................................................................................................
Rodné číslo ...............................….…. Telefon..........................……………………… St. občanství ......................
(kontakt na rodiče, zákonné zástupce - aktuální mobil)

Zdravotní omezení ………………………………….......………………….….…………………..…….…………..
Nárok na podpůrná opatření ve škole ………………………………………...……………………..……………….
Příjmení a jméno zákonného zástupce ……………………….......……………………………………..………..….
Adresa zákonného zástupce …………................…………………......…………………………….……………….
(jen pokud se adresa liší od adresy dítěte)

Podpis zákonného zástupce ………………………………….......…………………………..…………….…..….....
E-MAIL:………………………………………………… Datová schránka ………………………...…………
RODIČE ZODPOVÍDAJÍ ZA DÍTĚ PŘI CESTĚ NA KROUŽEK I Z KROUŽKU!
RODIČE JSOU POVINNI OMLUVIT NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE NA SCHŮZCE!
←←←←←←PŘEČTĚTE SI TAKÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZADNÍ STRANĚ PŘIHLÁŠKY! →→→→→→
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 Přihlášku (čitelně vyplněnou, vždy jednu přihlášku pro jeden kroužek a jednu osobu) odevzdejte v recepci nebo v kanceláři Ulity.
 Platbu poplatku za kroužek nebo klub na první pololetí můžete provést: a) bezhotovostním převodem na naše číslo účtu v Komerční
bance 78-8752740227 / 0100, VS - rodné číslo účastníka (dítěte nebo dospělého účastníka zájmové činnosti bez lomítka), platbu
posílejte až po odevzdání přihlášky, protože identifikátorem platby je rodné číslo z přihlášky. Je možné poslat celkovou částku za více
kroužků najednou, pozor však na správný variabilní symbol platby, podrobnosti napište do poznámky nebo popisu platby.
b) v hotovosti při odevzdání přihlášky v Ulitě.
 Termín zaplacení poplatku je do 31. října 2018 u prvního pololetí a do 28. února 2019 u druhého pololetí, tyto termíny mohou být
posunuty, nebo platba rozdělena na více splátek na základě písemné žádosti účastníka zájmové činnosti (nebo jeho zákonného zástupce)formulář žádosti obdržíte v Ulitě nebo na www.ulita.org.
 Od placení poplatků mohou být děti a žáci osvobozeni ze sociálních důvodů, žádost podává zákonný zástupce.
 Na konec termínu placení a jiné důležité skutečnosti budete upozorněni SMS zprávou na Váš mobil z přihlášky.
 Počet členů jednotlivých kroužků je omezen, pro pořadí přihlášených je směrodatné datum přijetí přihlášky v Ulitě a včasné zaplacení
poplatku.
 Je potřeba, aby děti měly s sebou na všechny činnosti vhodné oblečení, přezůvky, případně další nutné pomůcky a vybavení podle druhu
činnosti, které se budou věnovat.
 Pokud se rozhodnete kroužek již nenavštěvovat, je nutné se písemně odhlásit, odhlášky jsou k dispozici na našem webu.
 Rádi Vám odpovíme na dotazy (tel., E-mail, osobně) a poradíme s výběrem zájmové činnosti.
 Vnitřní řád organizace, ŠVP, GDPR, kontakty a další dokumenty jsou k dispozici na www.ulita.org v části „O NÁS“.
 Je velmi důležité, abychom byli informováni o aktuálním zdravotním stavu účastníků zájmových činností, upozorněte nás,
prosím, na případné zdravotní potíže!
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