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PŘIHLÁŠKA DO KURZU – školní rok 2021/2022 
I. a II. pololetí - DOSPĚLÍ 

 

Název kurzu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Platba:         jednorázově    na 2 splátky 

Taneční kurzy budou probíhat na adrese: Dům kultury Zlín, Gahurova 5265, 2.patro, sál 325 

Platba bude probíhat za každé pololetí zvlášť, zvolte si způsob platby jednorázově nebo na splátky v rámci obou pololetí. 
Změnit frekvenci platby po odevzdání přihlášky již není možné. Děkujeme za pochopení. 

Jméno a příjmení: ……………………………….....…………………………………………………………………………………….….. 

Adresa trvalého bydliště: ………………………………..……………………………………………………………………………...… 

Datum a rok narození: ………………………………………... rodné číslo: ……………………………………………………….. 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………….. státní občanství: ……………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………….telefon: …............................................................. 

S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat i pozdějších předpisů. Účelem sběru 
těchto dat je evidence členů a plnění závazků z přihlášky vyplývajících (zejména uskutečnění výukových hodin a jejich platba) 

 

Veškeré své souhlasy mohu kdykoliv odvolat: 

❏ Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení, zejména pozvánky do jiných kurzů a na akce Orianadance 
❏ Souhlasím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity k vlastní propagaci. 

 
 
Datum: ……………………………….......      Podpis: …………………...…………………........................... 

 
PROHLÁŠENÍ: 

Vyplněním této přihlášky souhlasím se členstvím v uvedeném kurzu. Dále touto přihláškou automaticky vzniká základní členství 
v Tanečním centru Orianadance, Zlín z. s. jehož práva a povinnosti určují platné stanovy spolku, které jsou k nahlédnutí v šatně 
Tanečního centra Orianadance, Zlín z. s. Své členství mohu kdykoliv zrušit.  Beru také na vědomí, že zaplacený příspěvek 
(kurzovné) se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny 
kurzů (místo, den, délka kurzu). Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin se 
činnost zájmového kurzu nekoná. Prohlášení jsem si přečetl, s vnitřním řádem a stanovami jsem se seznámil. 

 
 
 

 

 

Ve Zlíně dne …………………………     Podpis:   ……………………………………..…..……………….……… 


