Corazon, Ostravská 31, 779 00 Olomouc
www.corazon-os.cz, IČ: 28558782
e-mail: corazoncentrum@gmail.com

Členská přihláška do aktivit Corazonu
Doplňte kolonku/y týkající se Vaší přihlášky.
Člen klubu:
ANO
NE
Kurz / Kroužek:……………………………………………………………
Termín táboru:…………………………………………………………….
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………..
Adresa …………………………………………………………………………………….
Věk, datum narození …………………………………………………………………….
E-mail zákonného zástupce a člena …………………………………………………..
Telefon zákonného zástupce a člena ………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna …………………………………………………………………….
Alergie, užívané léky, další upozornění ……………………………………………….
Dítě bude:
1. Dojíždět
SAMO
S DOPROVODEM
2. Odjíždět
SAMO
S DOPROVODEM
U doprovodu uveďte kdo si dítě přiveze/vyzvedne. Případné změny nám hlaste.
Zkušenosti se zvířaty (vyhovující zvýrazněte)
1. Úplný začátečník
ANO NE
2. Zkušenosti s koňmi – umím je: - čistit - sedlat -

uzdit -

zastavit -

rozejít.

Informace k platbě
Platbu proveďte nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu / kroužku.
Do konce května před zahájením letního příměstského táboru.
(Více informací na webu)
Zakroužkujte prosím způsob provedení platby.
1. Hotově – po předchozí domluvě.
2. Převodem na účet – Raiffeisen Bank, Corazon o.s.:
 č. ú.: 4326386001/5500
 Do zprávy pro příjemce vepište: JMÉNO DÍTĚTE a ČÍSLO AKTIVITY / TÁBORU
(např. Marie Nováková, Tábor 2)
Souhlasím s použitím mých osobních údajů v evidenci Corazonu a k získávání dotací v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím s vystavováním děl a výrobků dítěte v areálu Corazonu a jejich vystavováním a fotografováním pro
účely propagace a prezentace činnosti sdružení. To vše v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právech souvisejícíh
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů, které jsou v průběhu práce s členy pořizovány, pro propagační a
prezentační účely sdružení Corazonu.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem sebe i své dítě seznámil/a s pravidly bezpečnosti a
všeobecnými podmínkami areálu Corazonu (viz www.corazon-os.cz).
V

dne

Podpis zákonného zástupce (člena)
- při elektronickém zaslání – podpis v první den aktivity / táboru.

…..………………………………

