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* zakřížkujte jednu možnost
** dopl ňte

!!!  zde prosím odd ělte a USCHOVEJTE pro platbu 2. pololetí  !!!

splatnost:

dle výše uvedené tabulky

 složenkou:     0559

 převodním p říkazem:      0558

do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte:

kurz, p říjmení a jméno uchaze če               např.: MAL.NOT.NOVAKOVA A. 

údaje pro platbu na bankovní ú čet:

účet spolku SRPŠ při ZUŠ Ořechov:

2800 244 838 / 2010

variabilní symbol  (VS):

dle výše uvedené tabulky

konstantní symbol   (KS):

Veselé pískání kolektivní (4 a více dětí) 900,00 Kč        900,00 Kč          1 800,00 Kč       201707

Taneční kolečko kolektivní (4 a více dětí) 1 000,00 Kč     1 000,00 Kč       2 000,00 Kč       201706

nástroj individuální (dospělý) 8 000,00 Kč     8 000,00 Kč       16 000,00 Kč     201705

nástroj individuální (student, důchodce) 6 000,00 Kč     6 000,00 Kč       12 000,00 Kč     201704

nástroj individuální (1 žák) 3 300,00 Kč     3 300,00 Kč       6 600,00 Kč       201703

nástroj skupinový (2-3 žáci) 1 700,00 Kč     1 700,00 Kč       3 400,00 Kč       201702

Malé notičky kolektivní (4 a více dětí) 900,00 Kč        900,00 Kč          1 800,00 Kč       201701

variabilní symbol pro platbu na 
bankovní ú čet

splatnost nejpozd ěji do: 10.10.2017 15.02.2018 VS

kurzovné pro rok 2017 / 2018

typ kurzu 1. pololetí 2. pololetí celý kurz

Potvrzuji správnost uvedených údajů. Prohlašuji, že jsem se seznámil se školním řádem ZUŠ Ořechov, v jejichž prostorách se kurz koná a že jej budu respektovat. 
Zavazuji se zaplatit kurzovné a to ve výši a v termínech určených pro školní rok 2017/2018.

Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů výborem SRPŠ a to po dobu trvání kurzu. S osobními údaji bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn.

datum: podpis uchazeče či zákonného zástupce:

VESELÉ PÍSKÁNÍ - kolektivní (4 a více d ětí)

MALÉ NOTIČKY - kolektivní (4 a více d ětí)

Hra na nástroj - skupinový (2-3žáci)

Hra na nástroj - individuální (1 žák)

Hra na nástroj  (student, d ůchodce)

Bydlišt ě **
ulice: číslo domu:

telefon:

Hra na nástroj  (dosp ělý)

na tento kurz * nástroj ** v obci *

město: PSČ:

jméno a příjmení zákonného zástupce:

e-mailová adresa:

PŘIHLÁŠKA DO KURZU K UM ĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Kurz organizuje spolek :

SRPŠ při ZUŠ Ořechov, Benešova 271, 664 42 Modřice,    IČO: 48481700

ZÁVAZNĚ  PŘIHLAŠUJI

Osobní údaje **
jméno a příjmení: datum narození:



Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho 
projevů osobní povahy.

Já …………………………………………………………………...…………………..……………………narozený/á dne …………………………………………………..,

trvale bytem …....................................................................................................................................................................., jakožto zákonný zástupce

žáka/žákyně….........................................................................................................................., nar. …………..…………………………………………

který/která je ve školním roce 2016/2017 účastníkem kurzu uměleckého vzdělávání SRPŠ při ZUŠ Ořechov, souhlasím v souladu s § 84 až § 90 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se
uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejích projevů osobní povahy pro potřeby spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Ořechov,a to
zejména pro prezentaci a propagaci spolku, informování o aktivitách spolku a pro potřebu ostatních účastníků kurzů, zaměstnanců a členů SRPŠ při ZUŠ Ořechov
v souvislosti s cíli a předmětem činnosti spolku (jedná se např. o CD/DVD nosiče – záznamy z  koncertů, výstav, výletů).
Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy žák/žákyně bude navštěvovat kurzy uměleckého vzdělávání SRPŠ při ZUŠ Ořechov a po dobu 5 – let po ukončení
účasti v kurzu.
V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s jejich
shromažďováním a zpracováním spolkem ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci.
Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 84 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V............................................................ dne...........................             Podpis: .........................................................................

§ 84 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, 
jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho 
soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo 
takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

§ 87 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může 
svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.
(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho 
vzniklou osobě, které svolení udělil.

§ 88 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných 
zájmů jiných osob.
(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k 
úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému 
účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

§ 90 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit 
nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

Sdružení rodi čů a přátel školy p ři Základní um ělecké škole O řechov

IČO:  48481700

reg.zn.: VS/1-20342/93-R, MV dne 23.4.1993


