zadnívchod

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ, Z.S.
tel.č. 777 036 704, 728 646 656
e -mail: info@cedrplzen.cz www.cedrplzen.cz

PŘIHLÁŠKA - kurzy:  děti  R s D
Organizátor: CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ, z.s. (CeDR), Západní 18, 323 26 Plzeň - Bolevec
JMÉNO RODIČE:……………………………………………………………………………..
telefon: ………………………… e-mail: ………………………………………………….………
Mám zájem o elektronické zasílání informací o programech CeDRu:  ano

 ne.

JMÉNO DÍTĚTE:…………………………………………rodné číslo:……………………….

U kurzů pro DĚTI - zdravot. pojišťovna:…………………….
NÁZEV KURZU:………………………………………………………………………………
termín konání:……………………………………… termín platby:……………………………….
PODMÍNKY ÚČASTI V KURZU:
1. CeDR se zavazuje poskytovat program přiměřený věku dítěte dle časového harmonogramu kurzu.
V případě nekonání kurzu je sjednána a včas oznámena náhrada.
2. Rodič je zodpovědný za svoje dítě do doby předání dítěte lektorce a od okamžiku ukončení
výukové lekce. Rodič přivádí dítě na klub osobně, osobně si dítě vyzvedává.
Rodič je zodpovědný za způsobilost dítěte. Dítě musí být způsobilé absolvovat program kurzu
po fyzické i psychické stránce. V případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního stavu, který
ohrožuje ostatní účastníky programu, může být dítě z programu vyloučeno a jeho zástupce je povinen
si jej urychleně vyzvednout. Pracovnice CeDRu je oprávněna ukončit přítomnost dítěte i v případě,
že chování dítěte ohrožuje další děti nebo narušuje program.
Rodič i dítě jsou povinni respektovat provozní řád CeDRu a jednotlivých kurzů.
3. Rodič respektuje finanční podmínky předplatného. Vzhledem k finanční výhodnosti předplatného
se část kurzovného vrací pouze v tomto případě: nepřetržitá absence dítěte ze zdravotních důvodů
trvala více než poloviční dobu předplatného a je doložena lékařským potvrzením.Předplatné lze
uhradit dvojím způsobem:v kanceláři CeDRu formou hotovostní platby nebo přes přihlašovací formulář
na www.cedrplzen.cz formou bezhotovostní úhrady.
4. Dítě může (v odůvodněných případech a po dohodě s lektorem) doprovázet během programu
asistent za těchto podmínek:
- asistent poskytuje dítěti během programu individuální péči a podporu, je plně zodpovědný
za jeho bezpečnost po dobu trvání celé lekce, dítě nesmí být ponecháno bez dozoru
- asistent s dítětem se řídí pokyny lektora.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Beru na vědomí zpracování osobních údajů (v souvislosti s účastí mého dítěte na kurzu) správcem:
Centrum dětí a rodičů, z.s., IČ: 64354547, se sídlem Západní 18, 323 26 Plzeň. S osobními údaji bude
nakládáno zodpovědně dle platné české legislativy. Osobní údaje jsou zpracovávány dle Zásad
ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu organizace a v tištěné podobě v kanceláři
Centra dětí a rodičů, z.s.
Souhlasím s pořizováním fotodokumentace pro účely evidence a propagace služby.
Svým podpisem stvrzuji pradivost uvedených údajů a souhlas s podmínkami účasti v kurzech.

V Plzni dne………………………

…………………………………………..
podpis zákonného zástupce

