Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Závazná přihláška do klubu programování a robotiky
na školní rok 2020/2021 (dále jen Klub)
Evidenční číslo přihlášky/variabilní symbol (vyplní knihovna): ................................. Školní rok: 2020/2021
Místo konání Klubu: Městská knihovna v Přerově, Žerotínovo nám. 211/36, učebna, 2. patro
Jméno a příjmení dítěte*: .............................................................................................................................................
Bydliště*: .......................................................................................................................................................................
Datum narození*: ………….……………………. Telefonní kontakt na dítě: ................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce*: ....................................................................................................................
E-mail*: ...........................................................................................

Telefonní kontakt*: ..................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: .....................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................

Telefonní kontakt: ...................................

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Přihlašuji své dítě do výše uvedeného zájmového Klubu a seznámil/a jsem se společně s přihlašovaným dítětem
s pravidly Klubu (dostupná v elektronické podobě na www stránkách www.knihovnaprerov.cz/ictklub)
a s Knihovním řádem Městské knihovny v Přerově (dostupný na www stránkách knihovny a na všech pracovištích
knihovny) a souhlasím s jejich ustanoveními.
ANO – NE (nehodící se škrtněte)
Přehled dosavadních znalostí (vyplnění informací není povinné):
Práci na PC neovládám, jsem úplný začátečník
Mám znalosti ovládání PC:
tvorba www stránek,

práce s internetem,

práce se sociálními sítěmi,

úprava fotografií/videa,

programování v jazyce ……………………………........................................................

jiné …………………………………………………………………………………………………………………………...
Souhlasím / nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s pořizováním dokumentačních fotografií mého dítěte a jejich
zveřejňováním na propagačních materiálech knihovny, Facebookových stránkách a Instagramu Městské knihovny
v Přerově a www stránkách Klubu.
Dítě na začátku každé lekce: předám osobně – přijde samostatně (nehodící se škrtněte)
Po ukončení každé lekce:
dítě převezmu osobně – odejde samostatně (nehodící se škrtněte)
Poznámky pro vedoucího zájmového Klubu (v případě delší poznámky uveďte na druhou stranu):
Datum: ……………………
Podpisy zákonných zástupců: ………………………………………………………………………………………………..
Datum přijetí přihlášky: ……………………….. Podpis pracovníka knihovny: ………………………………………..
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji
uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré
osobní údaje Veškeré osobní údaje budou po skončení činnosti klubu za daný školní rok smazány a skartovány.
IČO :
Č.Ú.:

70887616
86-7119620217/0100 KB Přerov

tel.: +420 581 334 060, +420 724 534 108
e-mail : knihovna@knihovnaprerov.cz

Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. PR, vložka 78.

