PŘIHLÁŠKA NA PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
KROUŽEK PLNÝ POKUSŮ

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

ZŠ, třída:

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:..............................................

Kontaktní telefon:.....................................

Email:.................................................................

Prohlašuji, že podle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je
můj syn/dcera ……………………………………………. Narozen/a: ...........................................
bydlištěm: ....................................................................................................................................
schopen se účastnit přírodovědného kroužku Zkoumálek.
(nehodící se škrtněte)

- bez omezení

- s omezením

Zde napište případné chronické nebo alergické onemocnění Vašeho dítěte, které by si mohlo
vyžádat omezení při činnostech kroužku:

.
Datum: ………………..

Podpis zákonných zástupců: ............………………………………

Kroužek se koná v pondělí od 14:15 do 15:45. Začínáme 8.9.2014!
Gymnázium Václava Beneše Třebízského
Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný www.gymnaziumslany.cz

Kroužek ZKOUMÁLEK pořádá Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném ve spolupráci Laborek.cz
za podpory Středočeského kraje a fondů EU.

EVIDENČNÍ LIST ÚČASTNÍKA AKTIVIT
V PROJEKTU: B1b

„CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ NAPŘÍČ
STŘEDOČESKÝM KRAJEM“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Příjemce projektu
Číslo a název partnera projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení realizace projektu

Středočeský kraj
P6 Gymnázium Slaný
2. září 2013
30. června 2015

Jméno účastníka
Bydliště
Narozen dne
Název školy, adresa
Evidenční list je v souladu s příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu pro
Vzdělávání a konkurenceschopnost.
Podmínky účasti na aktivitách v rámci projektu.
Realizované akce jsou pro účastníka zdarma.
Náklady jsou hrazeny finanční podporou poskytnutou příjemci podpory na uvedený projekt. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem ČR.
Účastník projektové akce/akcí souhlasí s využitím osobních údajů (jméno, kontaktní adresa, rok
narození, škola) pro uložení v sídle příjemce, statistická zpracování a poskytnutí poskytovateli
podpory a možnému využití třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou
komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů a souhlasí dále
s pořizováním foto a video dokumentace akce a jejím následným využitím pro prezentaci projektu.
Příjemce podpory se zavazuje k zajišťování a evidenci osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
V ………………………, dne ………………
Podpis:
…………………………………….
Účastník projektových aktivit

……………………………………….
Zákonný zástupce účastníka
(v případě nezletilosti účastníka)

