
Jméno a přijmení: Jméno a přijmení:

Datum narození: Zdrav.pojišťovna: Datum narození: Zdrav.pojišťovna:

Bydliště: Město: Bydliště: Město:
Pokud máte trvalé bydliště jinde, tak vyplňte: Pokud máte trvalé bydliště jinde, tak vyplňte:

Trvalé bydliště: Město: Trvalé bydliště: Město:

Zdravotní potíže: Zdravotní potíže:

Kontakt na zákonného zástupce: (na uvedený e-mail zasíláme poté informace ohledně organizace apod.) Kontakt na zákonného zástupce: (na uvedený e-mail zasíláme poté informace ohledně organizace apod.)

Jméno a přijmení: Jméno a přijmení:

e-mail rodič: Telefon: e-mail rodič: Telefon:

Důležitá upozornění: Důležitá upozornění:
* *
* Kontakt na rodiče slouží POUZE pro potřeby z.s. a nebude dáván k dispozici třetím osobám. * Kontakt na rodiče slouží POUZE pro potřeby z.s. a nebude dáván k dispozici třetím osobám.
* Lektor nezodpovídá za děti před a po skončení výuky. * Lektor nezodpovídá za děti před a po skončení výuky.
* Rodiče popř. člen potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Berou plnou zodpovědnost * Rodiče popř. člen potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Berou plnou zodpovědnost

za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací.
* Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázní a jiných důvodů. * Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázní a jiných důvodů.
* Členský poplatek se hradí ročně nebo pololetně vždy do stanoveného termínu. * Členský poplatek se hradí ročně nebo pololetně vždy do stanoveného termínu.
* Další možné čl.poplatky na které člen přispívá: doprava a startovné na soutěžích, taneční boty, soustředění. * Další možné čl.poplatky na které člen přispívá: doprava a startovné na soutěžích, taneční boty, soustředění.
* Dětské a juniorské týmy si kostým nehradí, je hrazen z klubových peněz a je také v majetku taneční skupiny. * Dětské a juniorské týmy si kostým nehradí, je hrazen z klubových peněz a je také v majetku taneční skupiny.

V případě odchodu tanečníka popř.na konci školního roku je nutné kostým vrátit !!! V případě odchodu tanečníka popř.na konci školního roku je nutné kostým vrátit !!!
* O školních prázdninách a v době svátků se tréninky nekonají. * O školních prázdninách a v době svátků se tréninky nekonají. 
* Rodiče mají povolený vstup pouze na určené hodiny - po dohodě s lektorem. * Rodiče mají povolený vstup pouze na určené hodiny - po dohodě s lektorem.
* Vyplněná přihláška je nezávazná, platnou se stává po úhradě členského poplatku. * Vyplněná přihláška je nezávazná, platnou se stává po úhradě členského poplatku.
* Podpisem přihlášky rodič popř. člen sdružení souhlasí s provozním řádem studia (vyvěšen na recepci). * Podpisem přihlášky rodič popř. člen sdružení souhlasí s provozním řádem studia (vyvěšen na recepci).
! Souhlasím, aby moje osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mailová adresa – ! Souhlasím, aby moje osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mailová adresa – 

sloužily jako podklady pro činnost VIVAjump z.s. sloužily jako podklady pro činnost VIVAjump z.s. 
! Dále souhlasím s jejich případným zveřejněním v souvislosti s mou činností pro VIVAjump. ! Dále souhlasím s jejich případným zveřejněním v souvislosti s mou činností pro VIVAjump.

! !

! !
! Prodloužení členství je automatické po zaplacení členského příspěvku na další rok. ! Prodloužení členství je automatické po zaplacení členského příspěvku na další rok. 
! Vystoupení člena ze sdružení je možné buď písemně nebo nezaplacením členského poplatku na další rok. ! Vystoupení člena ze sdružení je možné buď písemně nebo nezaplacením členského poplatku na další rok.

datum podpis člena (nad 15 let) popř. zákonného zástupce (do 15 let) datum podpis člena (nad 15 let) popř. zákonného zástupce (do 15 let)

Informace o dětech jsou potřebné pro vyplňování přihlášek do soutěží a na soustředění. Informace o dětech jsou potřebné pro vyplňování přihlášek do soutěží a na soustředění.

Svým podpisem člen souhlasí se stanovami zapsaného spolku. (k dispozici ve studiu na recepci) Svým podpisem člen souhlasí se stanovami zapsaného spolku. (k dispozici ve studiu na recepci)

P Ř I H L Á Š K A  do z. s. VIVAjump

Rodič (zák.zástupce) popř. tanečník souhlasí s fotografováním a videozáznamem v rámci akcí z.s. VIVAjump, 
s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci z.s.

P Ř I H L Á Š K A  do z. s. VIVAjump

Rodič (zák.zástupce) popř. tanečník souhlasí s fotografováním a videozáznamem v rámci akcí z.s. VIVAjump, 
s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci z.s.


