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PŘIHLÁŠKA DO VOLNOČASOVÉHO PROGRAMU POSKYTOVANÉHO ZA ÚHRADU 

OBJEDNATEL  
(Pokud přihlašujete nezletilé dítě, je nutné jako objednatele vyplnit údaje zákonného zástupce). Všechny 
požadované údaje jsou povinné, není-li níže stanoveno jinak. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

DATUM NAROZENÍ: 

BYDLIŠTĚ: PSČ: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

PLATBA PŘEVODEM 
ano – ne 

PLATBA HOTOVĚ    
ano – ne  

VÝBĚR VOLNOČASOVÉHO PROGRAMU  

PŘIHLÁŠKA NÁZEV VOLNOČASOVÉHO PROGRAMU 
1. 

POLOLETÍ 
2. 

POLOLETÍ 
ŠKOLNÍ ROK 

 

ano-ne Pondělní jóga ano-ne ano-ne ano-ne  

ano-ne Čtvrteční jóga ano-ne ano-ne ano-ne  

ano-ne Pánevní dno, břicho, záda  ano-ne ano-ne ano-ne  

ano-ne Zdravá záda – junioři – kurz č.1 od 5.10.2020 do 21.12.2020 ano-ne  

ano-ne Zdravá záda – junioři – kurz č. 2 od 4.1.2021 do 29.3.2021 ano-ne  

ano-ne Zdravá záda – junioři – kurz č. 3 od 12.4.2021 – 24.6.2021 ano-ne  

ano-ne Angličtina pro seniory – začátečníci   ano-ne  

ano-ne Angličtina pro seniory – mírně pokročilí   ano-ne  

ano-ne Angličtina pro seniory – středně pokročilí   ano-ne  

ano-ne Angličtina pro seniory – pokročilí   ano-ne  

Pokud je to u volnočasového programu možné a chcete-li se přihlásit na obě pololetí, je nutné pro 
každé z nich vyplnit samostatnou přihlášku. 

 

Souhlas s uveřejněním fotografií/videozáznamů  

Souhlasím s uveřejněním svých fotografií/videozáznamů nebo fotografií/videozáznamů 
svého dítěte během VOLNOČASOVÉHO PROGRAMU POSKYTOVANÉHO ZA ÚHRADU pro 
propagační účely Kulturního centra Líšeň, p.o. (dále KCL). Fotografie/videozáznamy mohou 
být použity na webových stránkách KCL, na facebookovém profilu KCL a v místním tisku (platí 
pro fotografie). 

ano – ne 

 

Prosím, zakroužkujte variantu, kterou si přejete. Jednu přihlášku použijte i pro všechny Vaše kurzy.   

 

Byl/a jsem seznámen/a s „Všeobecnými obchodními podmínkami pro konání volnočasových 

programů poskytovaných za úhradu“ a zavazuji se k jejich dodržování.  

V dne Jméno a příjmení Podpis 

 
 

   

 

------------------------ ZÁZNAMY KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ (nevyplňujte)---------------------------------- 

Datum a čas 

přijetí přihlášky 

Akceptace 

přihlášky 

Výše kurzovného Variabilní symbol 

platby 

Poznámka 

     

 


