PŘIHLÁŠKA na „Letní školičku“
01.07.03.07., 07. 07. - 10. 07. 2020
v prostorách MŠ Motýlek, Arabská 10/684, Praha 6
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………VS 7…….. Reg.č.:
Datum narození dítěte a místo: …………………… …………Zdravotní pojišťovna: …..…
Bydliště: …………………………………………………………………………………..…
V době podání přihlášky dítě navštěvuje MŠ: ………………………………………..
Aktuální a funkční kontakty
Matka telefon: ………………………….…E-mail: …………………………………………
Otec telefon: ………………………………E-mail: ………………………………………...
Příp. další aktuální kontakt…………………………………………………………………...
Zdravotní stav, omezení (vypište alergie, případnou medikaci): ……………….……….......
………………………………………………………………………………………………..
Kým bude dítě vyzvedáváno: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Další poznámky, co bychom měli o dítěti vědět: ……………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………….
Možnosti termínů LŠ
(Zaškrtněte zvolenou variantu)

1/ 01.07. – 03. 07. 2020
2/ 07.07. – 10. 07. 2020
3/ 01.07. – 10. 07. 2020

cena: 1.200,- Kč
cena: 1.600,- Kč
cena: 2.800,- Kč

(cena zahrnuje: plat lektorů a neped. personálu, strava 3xdenně, pitný režim, energie, nájem, výtvarný a
spotřební materiál, úklid a čistící prostředky.)

Platbu je potřeba uskutečnit na účet č. 4930061/0100, v době od 25.5. 2020 - 30.05.2020,
nezapomeňte uvést VS a jméno dítěte. Číslo účtu pro případ zrušení provozu: ……………
Do MŠ odevzdám spolu s touto přihláškou na LŠ: oboustrannou kopii Žádosti o přijetí
z Vaší MŠ s lékařským vyjádřením o proočkování dítěte. Kopii obdržíte ve své MŠ.
Stornopodmínky LŠ:
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 25% z celkové ceny LŠ (tzn. do 01. 06. 2020).
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 50% z celkové ceny LŠ (tzn. do 10. 06. 2020).
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 75 % z celkové ceny LŠ (tzn. do 20. 06. 2020).
Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem LŠ (tzn. 21. 06. 2020, včetně), bude storno poplatek
100% z celkové ceny.
Minimální počet dětí k otevření LŠ je 21.

Potvrzuji pravdivost údajů a souhlasím se storno podmínkami. Potvrzuji, že 1.den docházky
při příchodu dítěte do MŠ, odevzdám řádně vyplněnou bezinfekčnost a vyplním plnou moc
k vyzvedávání mého dítěte-lze stáhnout na webu naší MŠ.
Zákonný zástupce uděluje MŠ výslovný souhlas se zpracováním osobních dat a je poučen o tom, že
souhlas může kdykoliv odvolat.

V Praze dne: …………………… Podpis rodičů/zákonných zástupců……………………

