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PŘIHLÁŠKA
ANGLIČTINA SE ČLOVÍČKEM
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Lektorka: Mgr. Ivona Špačková, kontakt: 721 488 072

Vyberte druh lekcí, na které své dítě, popř. sebe, přihlašujete (vámi vybranou variantu
zakroužkujte nebo podtrhněte):
A. Děti předškolního věku:
Hravá angličtina s pohybem, říkankami a písničkami pro předškoláky.
 čtvrtek 15.00 – 15.45h, prostory MŠ Brno – Bosonohy
Cena 850,-/pololetí/12 lekcí + 400,- učební materiál na celý školní rok
B. Individuální lekce angličtiny
Doučování AJ žáci 1. st., 2.st ZŠ, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu, cestovní
angličtina a konverzace pro dospělé.
 čtvrtek po domluvě s lektorkou, prostory I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno –
Bosonohy
Cena 360,-/60.min/počet lekcí po domluvě s lektorkou. Platba každý měsíc dle počtu lekcí.
C. Skupinové lekce angličtiny
Hravá angličtina pro předškoláky, školní příprava a doučování AJ žáci 1. st., 2. st ZŠ, cestovní
angličtina a konverzace pro dospělé ve skupině max. 5 osob.
 čtvrtek po domluvě s lektorkou, prostory I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno –
Bosonohy
Cena 450,- celkem za všechny/60.min/12 lekcí. Platba předem za celý kurz.
Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem
clovicek.brno@atlas.cz. Formulář přihlášek naleznete na: www.clovicekbrno.cz
Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

na

adresu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA ANGLIČTINA SE ČLOVÍČKEM ŠK. ROK 2018/2019
Jméno a příjmení:
Datum narození:________________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Kontakt: tel:

e-mail:
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PŘIHLÁŠKA
ANGLIČTINA SE ČLOVÍČKEM
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Lektorka: Mgr. Ivona Špačková, kontakt: 721 488 072

SOUHLAS ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice spolku
k problematice GDPR
Já, výše uvedená(ý) ……………………………………………………………………………………………………….jsem
byl(a) seznámen(a) a souhlasím s následujícími podmínkami:
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidence v databázi účastníků
zájmových kroužků organizace Človíček, z s. ANO x NE
 Souhlasím:
1) s fotografováním a natáčením společných video záznamů v rámci činností zájmového
kroužku
ANO x NE
2) s archivací pořízených fotografií a video záznamů v rámci zájmových kroužků na
úložišti v archívu pořízených záznamů
ANO x NE
3) s použitím videozáznamů a fotografií při prezentaci a propagaci činnosti spolku
Človíček, zejména na webových stránkách spolku (www.clovicekbrno.cz) a sociálních
sítích
ANO x NE
Zveřejňované fotografie nejsou spojovány s dalšími osobními údaji výše podepsaných
osob. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě písemného vyjádření
nesouhlasu nebudou fotografie zveřejňovány.
 Souhlasím se zasíláním nabídek dalších aktivit spolku Človíček e-mailovou formou ANO
(můj e-mail …………………………………………………………………………) x NE
 Podepsáním přihlášky souhlasím s pokyny pro vedení kroužků uvedenými na
www.clovicekbrno.cz v sekci zájmové kroužky.
Tento souhlas platí i pro mé nezletilé dítě/děti, jmenovitě:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…....................................................................
Podpis zákonného zástupce
V ………………..................dne ……………

