
PŘIHLÁŠKA 
POHYBOVÉ STUDIO SLUNÍČKO HLINSKO

k pravidelné zájmové čnnosti v SVČ Pohoda a Pohoda Cool, školní rok 2022 /2023 

Zvolená skupina/skupiny:  □ MINISLUNÍČKO □ SLUNÍČKO „A“ + CHEER III.

    □ SLUNÍČKO „C“  □  MAŽORETKY I. a CHEER I.

    □ SLUNÍČKO „B“ □  MAŽORETKY II. a CHEER II.

□  DANCE STARS

Jméno a příjmení........................................................................................Zdravotní pojišťovna..................…...........

Rodné číslo.........................................................St.příslušnost.................Zdravotní stav............................................

Trvalé bydliště.......................................................................................................................... PSČ.............................

Základní škola..............................................................................................Třída........................................................

Zavazuji se uhradit školné ve výši...........................................................................................................................Kč.

Vstup do ZÚ dne:………………………..............Výstup ze ZÚ dne:......................................... (vyplňuje SVČ)

ÚHRADA ŠKOLNÉHO: BEZHOTOVOSTNĚ  č.ú.: 263902655/0300 VS: DLE FAKTURY 

Do poznámek uveďte jméno dítěte, pro bezproblémovou kontrolu platby.

ŠKOLNÉ SE PLATÍ AŽ PO OBDRŽENÍ FAKTURY, zpravidla během prvního měsíce fungování ZÚ.

Zákonný zástupce: U nezletilých dětí za účelem případného naléhavého sdělení, uveďte jednoho z rodičů nebo 
jinou zodpovědnou osobu. 

Jméno a příjmení..............................................Telefon/povinné/...................................Vztah k dítěti.......................

Trvalé  bydliště:..........................................................e-mail:/povinné/……………………………........................................

Dítě bude z kroužku odcházet: □ samo □ v doprovodu  

Prohlašuji, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem SVČ Pohoda a Pohoda Cool.  

Datum.: ........................................ Podpis zákonného zástupce.:......................................... 

Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný souhlas s tím, aby je Středisko volného
času Pohoda a Pohoda Cool, Hlinsko, se sídlem  Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko zpracovávalo ve smyslu evropského nařízení GDPR,
směrnice SVČ ke GDPR a v souladu se zákonem č. 101/2000  
Sb. o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní matriky SVČ. Souhlas
poskytuji na dobu trvání akce a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Beru na vědomí, že svůj
souhlas  mohu písemně kdykoliv  odvolat  a to i  bez udání   důvodu a  SVČ tyto údaje zlikviduje.  Zároveň souhlasím s pořizováním
fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i s jejich použitím při prezentaci a propagaci SVČ a pro dokumentaci
této činnosti v kronikách organizace a publicitu projektu.  
SVČ jako správce osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že při přerušení docházky
do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí (rozhodnutí rodičů) se účastnický poplatek nevrací. Potvrzuji, že jsem se
seznámil s informacemi členům zájmových útvarů SVČ a jejich rodičům, které jsou součástí této přihlášky. 



INFORMACE ČLENŮM ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
 A JEJICH RODIČŮM

Přednost při zápisu do zájmových útvarů SVČ mají členové s hlubším zájmem o zvolenou činnost, kteří do vybraného
zájmového útvaru pravidelně docházeli v předchozím školním roce. Informace o termínu první schůzky v novém

školním roce, popř. též o místě konání, budou k dispozici v SVČ v zápisovém období. Vaše dítě se stává členem ZÚ 
po odevzdání závazné přihlášky a dokladu o provedené platbě obratem. V průběhu zápisu je možno účastnický

poplatek zaplatit v hotovosti a předejít tak vyřazení Vašeho dítěte z důvodů nedodání dokladu o platbě. Přednost k
zařazení dětí do ZÚ, mají včasně platící klienti. V případě, že řádně přihlášený účastník pravidelné zájmové činnosti

přestane na zvolený ZÚ docházet, nevzniká mu nárok na vrácení účastnického poplatku. Výjimku může povolit
ředitel SVČ v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, přestěhování apod. na základě písemné žádosti účastníka 

(jeho zákonného zástupce) a včasným doložením příslušných dokladů. Veškeré změny, prosím, nahlaste do 3 dnů.

Pravidelná zájmová činnost pro první pololetí 2022/2023 bude zahájena 1. 10. 2022. Neprobíhá v době plánovaných
školních prázdnin a trvá po dobu celého školního roku. 

Vedení SVČ si vyhrazuje právo neotevřít nabízené zájmové útvary, do nichž se do 30 dnů od vyhlášení zápisu
nepřihlásí stanovený počet zájemců / min. 10 osob na taneční skupinu/. Přihlášeným bude v tomto případě

účastnický poplatek vrácen v plné výši. Na každý ZÚ je nutno vyplnit samostatnou přihlášku.

Účastnický poplatek je stanoven pro jednotlivé zájmové útvary odlišně s ohledem na náročnost činnosti a náklady s
ní spojené. Je obvykle hrazen při zápisu na polovinu školního roku, při zahájení docházky v průběhu roku je poměrně

krácen. 

V době ekonomické krize v ČR a zejména vzhledem k obrovským nárůstům cen energií, PHM, služeb a potravin,
jsme byli nuceni upravit ceny ZÚ a zdražit. Předem se za toto rodičům a zákonným zástupcům velmi omlouváme,

ale jinak bychom nebyli schopni ZÚ financovat.

Za bezpečnost dítěte zodpovídá SVČ POHODA a POHODA COOL pouze po dobu trvání zájmového útvaru.  Dítě je pro
případ úrazu pojištěno. Pro členy zájmových útvarů SVČ platí Vnitřní řád SVČ, s nímž jsou členové seznamováni na

prvních schůzkách, pro informaci rodičů a veřejnosti je vyvěšen ve vestibulu SVČ.

Upozorňujeme, že děti nesmí nosit do SVČ cenné věci, v případě, že jej budou mít u sebe a dojde k poničení či
dokonce k odcizení, nenese za toto SVČ žádnou odpovědnost, a nebude možno požadovat po SVČ jakoukoli

náhradu.

Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových 
útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, pracovní důvody aj.). Žádáme Vás 

proto o pochopení, neboť z ekonomických a organizačních důvodů není totiž vždy možné zajistit suplování. 
Jsme připraveni zabývat se Vašimi případnými náměty, dotazy, podněty či stížnostmi. Obracejte se, prosím, na

vedoucí zájmových útvarů, v závažnějších případech na ředitele SVČ. 

Provozní doba SVČ POHODa a POHODA COOL je ve školním roce 
(s výjimkou letních školních prázdnin)

 od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 15.00 hod. - tel. 724 191 975

Těšíme se na setkání s Vámi v některém našem zájmovém útvaru - zaměstnanci SVČ.


