PŘIHLÁŠKA
ŠKOLNÍ ROK …………….………………….

Osobní údaje
Jméno a příjmení účastníka:
Datum narození:
Bydliště (včetně PSČ):
Telefon účastníka:
E-mail účastníka:
Zdravotní pojišťovna:
Pokud chodíte do školy
Třída:
Škola:
Pokud jste mladší 18 let
Jméno a příjmení
zákonného zástupce:
Telefon zákonného zástupce:
E-mail zákonného zástupce:
Jiné důležité sdělení a upozornění o přihlašovaném (například údaje o zdravotní
způsobilosti apod.):

1. Zákonný zástupce (u osob starších 18 let účastník) souhlasí s pořizováním foto a video materiálů
pro potřeby Schrödingerova institutu, s jejich archivací a jejich použitím při prezentaci a propagaci
Schrödingerova institutu – kroniky, tisk, internet apod.
2. Podepsáním přihlášky vyjadřuji souhlas s povinnostmi účastníka činnosti, vnitřním řádem a
náplní zájmového vzdělávání a i s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
3. Za cestu do zájmového kroužku a z něj nese zodpovědnost zákonný zástupce.
V ………………………………… dne …………………………………

………………………………………………..
podpis zákonného zástupce
(u starších 18 let podpis účastníka)

Podmínky členství ve Schrödingerově institutu
1. Členem Schrödingerova institutu (dále jen SI) se stává každý, kdo
odevzdá na sekretariát SI, či svému tutorovi nebo gestorovi řádně
vyplněnou a podepsanou přihlášku SI.
2. Platnost členství je vždy na aktuální školní rok od 1. září do 31. srpna.
3. Každý člen, který zaplatí členské příspěvky ve výši 200 Kč na celý školní
rok, obdrží kartu s identifikačním číslem, která ho bude opravňovat k
využívání všech nabízených výhod a služeb SI.
4. Karta je nepřenosná.
5. Výhody pro držitele členské karty (SI):
 výběr z celého spektra volnočasových aktivit ve Šluknovském
výběžku pod vedením kvalifikovaných tutorů
 zapůjčení materiálního vybavení na jednotlivé volnočasové aktivity
 zvýhodněné ceny na akcích SI – příměstské i pobytové tábory,
soustředění, koncerty, závody, přednášky, kroužky a další aktivity SI
 zvýhodněné ceny za dopravu na akce SI
6. Zvýhodněné ceny lze uplatnit v tom případě, že byl členský poplatek
uhrazen v aktuálním školním roce.
7. Členský příspěvek ve výši 200 Kč na školní rok lze uhradit hotově v
rumburské kanceláři SI v Palackého ulici 205, vždy v úřední hodiny, nebo
platebním příkazem na účet:
 č. účtu: 107-1695800227/0100
 variabilní symbol: 20003
 specifický symbol: rodné číslo člena SI
 Do poznámky pro plátce prosím uveďte jméno dítěte, do poznámky
pro příjemce uveďte termín „členský příspěvek“.
8. Členství lze zrušit pouze písemně.
9. Členské příspěvky se nevrací.
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