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PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE
do Přírodního dětského klubu ČLOVÍČEK
šk.rok 2019/2020
Přihlašuji své dítě (jméno a příjmení):
Narozené:
Bydlištěm:
k docházce do Přírodního dětského klubu ČLOVÍČEK (dále jen PDK ČLOVÍČEK): (označte křížkem)
Po

Út

St

Čt

Pá (expedice)

Celodenní
Polodenní
a uvádím tyto následující pravdivé údaje:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon:
E-mail:
Jméno a příjmení zákonného zástupce (nebo jiné kontaktní osoby):
Telefon:
Email:
Den plánovaného nástupu do PDK ČLOVÍČEK:
______________________________________________________________________________
O dítěti podrobněji:
Jak dítě běžně oslovujete?
Kolik má dítě sourozenců a jakého věku?
Co považujete za silné povahové rysy vašeho dítěte?
Jakou činnost dítě nejraději dělá?
Jak se dítě projevuje ve skupině ostatních dětí?
Je něco, z čeho má velký strach (fobie) nebo obavy?
Jak si představujete spolupráci s PDK ČLOVÍČEK, např. své zapojení?
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Jaká je vaše motivace k zapsání dítěte do PDK ČLOVÍČEK?
Zdravotní stav dítěte:
Jaké vážnější choroby, operace, úrazy dítě prodělalo?
Užívá nějaké léky? Jaké a jak?
Má alergii (potraviny, bodnutí hmyzem) Jaké má projevy?
Drží nějakou dietu?
Jaké další důležité informace o jeho zdravotním stavu můžete poskytnout?
Další informace, které by PKD ČLOVÍČEK měl vědět:
VYJÁDŘETE, PROSÍM, VÁŠ SOUHLAS/NESOUHLAS:
Informace o dalších aktivitách PDK ČLOVÍČEK a spolku Človíček (One Little) mi zasílejte výhradně
e-mailem: ANO / NE e-mail pro zasílání:................................................................................
Souhlasím s vedením výše uvedených osobních dat v databázi spolku Človíček (One Little) pro
jeho potřeby: ANO / NE
Souhlasím s tím, že fotografie a videonahrávky z aktivit klubu mohou být zveřejněny na
webových stránkách www.clovicekbrno.cz, fb Človíček Bosonohy, přírodní dětský klub : ANO /
NE
Kromě rodičů mohou dítě vyzvedávat ještě tyto osoby:
______________________________________________________________________________

Datum:

Podpis zákonného zástupce: ….....................................................................................................

