Příloha k Přihlášce ke studiu
PROSÍME NEODDĚLOVAT OD PŘIHLÁŠKY, SPOLEČNĚ ODEVZDEJTE UČITELI

SDĚLENÍ
Rady rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s.
Vážení přátelé umění, rodiče, zákonní zástupci,
dovolte nám touto cestou informovat vás o činnosti Rady rodičů (RR), a také o nové možnosti platby
členských příspěvků a zejména důvodu jejich výběru.
Rada rodičů již léta úzce spolupracuje se ZUŠ Viléma Petrželky a snaží se finančně podpořit aktivity
a odměny žáků, které škola proplácet nemůže. Jedná se např. o soustředění žáků, účast na soutěžích startovné, cestovné, nákupy vybavení, natáčení absolventských koncertů, odměny za vystupování …
a mnoho dalšího.
Dobrovolný příspěvek ve výši 200,- Kč/dítě/rok je využit pro potřeby Vašich dětí. Proto Vás prosíme
o poskytnutí této částky. Nově možno hradit převodem na účet, viz níže.
Jméno žáka: …………………………………………………………………………. Datum narození: …………………….
(na kterého poskytuji příspěvek – hůlkovým písmem)
Jméno rodiče: .......................................................................................................................................
Rada rodičů doposud nedisponuje žádným kontaktem na Vás. Uvítali bychom možnost Vás v případě
potřeby kontaktovat (potvrzení platby, novinky v Radě rodičů aj.). Proto žádáme o:
☐ souhlas s evidencí emailového účtu.
Váš e-mail:

.....................................................................................................................

Pro potřeby vykazování činnosti Rady rodičů bychom Vás chtěli požádat také o:
☐ souhlas se zveřejněním fotografického záznamu, video záznamu a audio záznamu jmenovaného
dítěte, pořízených na akcích školy pro účely Rady rodičů.
Záznamy se využijí na propagačních materiálech RR nebo na Facebooku RR, nebudou uvedena jména dětí.
Doplňte prosím údaje a udělený souhlas označte křížkem.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje slouží výhradně pro účely činnosti spolku Rady rodičů. Souhlasy můžete kdykoli odvolat. Ochrana
osobních údajů se řídí novým nařízením evropské komise (GDPR). Podrobnosti k ochraně osobních údajů v rámci
Rady rodičů naleznete na webu školy v sekci Rady rodičů, http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu. V případě
potřeby lze tento formulář najít ke stažení na uvedených stránkách Rady rodičů.

V …………………………………………, dne …………………………..

……………………………………………………….
podpis

Zde odstřihněte – ponechte si pro provedení platby

Členský příspěvek možno hradit ihned, nejpozději do 30. 9. 2018 (na školní rok 2018/2019):
Číslo účtu:

290 1431 923 / 2010

Variabilní symbol:

(datum narození dítěte ve formátu – DDMMRRRR)

Zpráva pro příjemce:
Částka:

celé jméno dítěte (velmi nám to usnadní identifikaci dítěte)
200 Kč / dítě (každý sourozenec)

(bez mezer)

(navštěvuje-li dítě více oborů, platí se pouze jeden příspěvek za toto dítě)

ČERPAT PROSTŘEDKY MŮŽE POUZE ŽÁK, JEHOŽ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UHRADIL ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK.
Rada rodičů a přátel umění při ZUŠ Viléma Petrželky, z.s., Edisonova 90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
E-mail: rada.zusvp@seznam.cz | web: http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu | IČO: 70631549

