
 

Závazná přihláška na výtvarný kroužek pro děti od 7 do 13 let v Oblastní galerii Liberec na 

1. pololetí školního roku 2022/2023 (úterý 04. 10. 2022 – 31. 01. 2023, čtvrtek 29. 09. 2022 – 26. 1. 2023)

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození:  

Adresa bydliště: 

Kontaktní telefon a e-mail na rodiče: 

Specifické zdravotní potíže nebo alergie, o kterých bychom měli vědět: 

(Nezapomeňte nás, prosím, informovat o případných alergiích dítěte) 

Vyberte, prosím, den, který pro kroužek preferujete: 

úterý 14:00-16:00 čtvrtek 14:00-16:00       BEZ PREFERENCE 

Zakroužkujte, zda dítě odchází domů samo nebo ho odvádí rodič či pověřená osoba (nutné vyplnit kdo): 

 

Prohlášení rodičů: Potvrzujeme, že dítě je zdravé a nemá zdravotní potíže. Bereme plnou odpovědnost za 
případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zároveň bereme zodpovědnost 
za cestu dítěte do výtvarného kroužku a zpět. 
Potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník podléhá vnitřnímu řádu OGL a respektuje všechny pokyny lektora 

Datum:      Podpis zákonného zástupce: 
 

 
Cena kurzovného činí 1.000 Kč / pololetí Částku je nutné uhradit na účet nejpozději do 20. 9. 2022. V ceně 
kurzovného jsou zahrnuty výtvarné pomůcky a materiál, vstup do výstav.  

Přihlášky zasílejte nebo odevzdejte do Oblastní galerie Liberec (Masarykova 723/14, 460 01 Liberec), případně zasílejte 
naskenovanou přihlášku na: lektorske@ogl.cz Do rohu obálky/do předmětu mailu s přihláškou uveďte: ČTVRT-ART-EK 

Po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení. Telefonicky nebo mailem Vám sdělíme podrobnosti platby a 
organizační informace.  
Kontakt: daniela.kytlicova@ogl.cz / +420 724 834 554 
  
Poučení Svým podpisem této přihlášky poskytujete své osobní údaje a údaje Vašeho dítěte pro splnění výše uvedené přihlášky. Oblastní 

galerie Liberec, příspěvková organizace (Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, dále OGL) bude tyto údaje zpracovávat ze zákonného důvodu 

pro účely svého oprávněného zájmu, kterým je zajištění bezpečnosti, ochrany a péče o zdraví nezletilých účastníků při poskytování 

vzdělávací služby veřejnosti. OGL prohlašuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zákonem č.  

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. OGL nebude předávat Vámi poskytnuté osobní údaje dalším subjektům, do třetích zemí ani 

mezinárodním organizacím, a vymaže je do tří let od jejich poskytnutí. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů: tel. 

+420 485 226 356, e-mail roman.sikola@kraj-lbc.cz 
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