Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace,
Žižkova 1286/15, 405 02, Děčín 4
tel. +420 412 531 164, info@zoodecin.cz, www.zoodecin.cz

Zájmové kroužky Zoo Děčín 2016/2017
Kroužky pracují od září do června, mimo státních svátků a prázdnin,
vyplněná přihláška je platná, až po zaplacení poplatku za zájmový kroužek.

PŘIHLÁŠKA*
ZooKroužek I.
ZooKroužek II.
ZooKroužek III.

úterý
středa
čtvrtek

15 – 17 h
15 – 17 h
15 – 17 h

*zaškrtněte svůj výběr

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní stav:
Jméno a příjmení otce:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Jméno a příjmení matky:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba pro komunikaci v rámci kroužku a zasílání informací je matka/otec (nevyhovující prosím škrtněte).
1. Členství v kroužku vzniká po odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihláška a zaplacení poplatku Kč 2 000,--/dítě/rok
bankovním převodem na účet zoo 3934431/0100, var. symbol: datum narození dítě a do poznámky prosím uveďte jeho jméno +
den konání kroužku. Za kroužek lze zaplatit také v hotovosti v pokladně Expozice Rajské ostrovy.
2. Rodič svým podpisem vyjadřuje souhlas se zdravotní způsobilostí dítěte pro účast v kroužku (kontakt s živými zvířaty a
biologickým materiálem). Úrazové pojištění dítěte si sjedná dle svého uvážení každý sám, Zoo Děčín nenese odpovědnost za
finanční náhradu v případě způsobení si úrazu v době konání kroužku.
3. Rodič nebo zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že pokud dítě z nedbalosti nebo úmyslně poškodí vybavení Zoo Děčín, může
mu být hodnota vybavení dána k úhradě.
4. Zoo Děčín neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, jiné elektroniky a dalších cenných věcí a peněz dítěte během
konání kroužku.
5. Zoo Děčín prohlašuje, že v souladu s § 3,5,6 Sb. zákona č. 101/2000 budou veškeré osobní údaje použity k evidenci výše
uvedených zájmových útvarů zoo a nebudou poskytnuty dalšímu subjektu. Údaje budou zpracovány po dobu činnosti kroužku a
sloužit budou pro kontakt zoo s rodiči a členy kroužku a pro účely pojištění. Rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s poskytnutím
osobních údajů pro výše uvedené potřeby.
6. Vedoucí kroužku osobně (nebo jeho zástupce) převezme dítě ve stanovený čas začátku kroužku na recepci zoo a tamtéž (nebo u
východu ze zoo) kroužek také ukončí. Případné změny místa a času srazu nebo rozchodu budou oznámeny. Mimo stanovený čas
kroužku a bez osobního převzetí dítěte Zoo Děčín za děti nezodpovídá.
7. Při hrubém nebo opakovaném porušení návštěvního řádu a obecných dohod mezi vedoucím kroužku a dítětem si Zoo Děčín
vyhrazuje právo vyloučit dítě z kroužku bez náhrady vrácení peněz za účast v kroužku.

V Děčíně, dne:

Podpis zákonného zástupce:

