Přírodovědný kroužek
Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Škola:

Třída:
Školní rok: 20___ / 20___

Bydliště:
Telefon:
e-mail:
Kontakty na rodinu: (uveďte alespoň jednoho z rodičů)
Matka
Otec
Telefon:
e-mail:
Tuto přihlášku je možné odevzdat následujícími způsoby:
1. Předat vyplněnou přihlášku některému z pracovníků MPČR
2. Poslat vyplněnou přihlášku na adresu Muzeum přírody Český ráj Prachov 37 Jičín 506 01
3. Naskenovat
vat a následně zaslat na mpcr@seznam.cz
Členství v kroužku vzniká na základě odevzdané přihlášky a následně zaplaceného poplatku.
Každý člen kroužku musí mít průkazku
azku na Autobus, aby mohli za vš
všechny
echny platit poloviční jízdné. Průkazku je
možné pořídit na autobusovém nádraží v informačním centru. V případě, že by člen kroužku neměl průkazku,
musí si hradit celé jízdné sám.
Členství zaniká na základě písemné či elektronické komunikace, nebo zahájením nového školního roku, kdy
nebyla podána přihláška.
Níže uvedeným podpisem
isem berete na vědomí že:
Údaje obsažené v této přihlášce jsou pro potřeby MPČR a po ukončení činnosti v kroužku či začátku nové
sezony kroužků budou vymazány z evidence MPČR.
Uvedené telefony slouží pro rychlou komunikaci s rodiči. Na tato čísla je voláno v případech, kdy dítě nejde
z kroužku samo a rodiče mají zpoždění
poždění či jiných nutných případech.. Pakliže je uvedeno telefonní
telefo
číslo dítěte, je
použito jen ve vyjmečných
jmečných případech.
e-maly zde uvedené slouží ke komunikaci ohledně kroužkové činnosti. Prostředn
Prostřednictvím e--mailů budou zasílány i
pozvánky na akce MPČR. e-maily s informacemi zpravidla chodí formou hromadné korespondence. Všichni tak
vidí i kontakty na ostatní rodiče a mohou je využít pro komunikaci s ostatními.
Fotografie - Na kroužku
u se budou děti ffotit při práci. Níže uvedeným podpisem udělujete souhlas
s
muzeu
k pořizování těchto fotografií. Tyto fotografie budou následně umísťovány na stránky Muzea přírody Český ráj
na galerii na „Rajčeti“ a na Facebook muzea. Tato galerie slouží k prezentaci činnosti kroužků muzea přírody
Český ráj.
Fotografie jsou dále používány na materiálech propagujících činnost kroužků na nástěnkách ve školách a jiných
místech.

Podpis jednoho z rodičů: ________________

