SOKOLÍNEK, Štěpánka Kršková, tel.: 602 615 574, e-mail: s.krskova@sokolinek.cz, IČ 65587154

PŘIHLÁŠKA na období září 2019 – červen 2020
Jméno a příjmení dítěte ......................................................................................................................................
Měsíc a rok narození dítěte: ............................

Bydliště: ..............................................................................

Jméno a příjmení rodiče: ....................................................................................................................................
Tel.: ...................................................................

E-mail: .................................................................................

Zdravotní stav (omezení/alergie): .......................................................................................................................
Místo konání: TJ SOKOL SENOHRABY, U Hřiště 272, 251 66














PIDIGYM – cvičení rodičů s dětmi
PIDIGYM – cvičení rodičů s dětmi
SOKOLÍNEK I. skupina
SOKOLÍNEK II. skupina
FUNGYM I. skupina
FUNGYM II. skupina
TANEČNÍ POHYBOVKY I.skupina
TANEČNÍ POHYBOVKY II. skupina
TEAMGYM dívky I.
TEAMGYM dívky II.
TEAMGYM dívky III.
TEAMGYM dívky IV.
TEAMGYM dívky (I.,II.,III. – společná hodina)

1,5 – 3 roky
1,5 – 3 roky
3 – 4 roky
4 – 6 let
6 – 12 let
6 – 12 let
10 – 15 let
4 – 9 let
roč. 2013 – 2011
roč. 2010 – 2008
roč. 2008 – 2000
roč. 2015 – 2013

pondělí
úterý
pondělí
pondělí
úterý
úterý
pondělí
úterý
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek

1000 – 1100 hod
1000 – 1100 hod
1500 – 1600 hod
1600 – 1700 hod
1430 – 1530 hod
1530 – 1630 hod
1700 – 1800 hod
1630 – 1730 hod
1430 – 1530 hod
1530 – 1630 hod
1630 – 1730 hod
1430 – 1530 hod
1630 – 1730 hod

Cena všech kroužků: 950 Kč/pololetí nebo 2× týdně 1 800 Kč/pololetí.
Poplatek za I. pololetí je splatný do 10. října 2019, za II. pololetí do 15. února 2020.
Úhrada je možná hotově na kroužku nebo bezhotovostně na účet číslo: 1284844073/0800.
Variabilní symbol: rok a měsíc narození dítěte. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a název kroužku.
 Souhlasím se zveřejňováním audiovizuálních záznamů výše uvedeného dítěte pořízených na kroužcích a
sportovních akcích pro potřeby na sociálních sítích, webových stránkách a nástěnkách TJ Sokol Senohraby
a Sokolínku za účelem propagace.
Pokud neudělím souhlas, jsem si vědom, že mé dítě může být na některých aktivitách omezeno.

Datum: …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Podpis zákonného zástupce

