
Výtvarný Ateliér Devín školský rok 2019/2020

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA /  1 .  a  2 .  s tupeň ZŠ

Meno dieťaťa:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Meno rodiča/zákonneho zástupcu:

Tel. č.:

E-mail:

Výtvarný Ateliér Devín - výtvarná škola - prevádzkuje “Deti Devína - Naša Materská škola” - občianske združenie

- OZ zabezpečí profesionálne vedenie výtvarnej školy

- v poplatku je zahrnutý všetok materiál potrebný na prácu a náklady spojené s prevádzkou výtvarného ateliéru

- OZ informácie uvedené v prihláške spracuje v súlade so zákonom

- deti 1. a 2. ročníka prichádzajú resp. odchádzajú z Ateliéru spolu, v sprievode vyučujúceho z Ateliéru

- deti od 3. ročníka prichádzajú resp. odchádzajú z Ateliéru samostatne, pred začiatkom vyučovania ich vyučujúci upozorní 
 na začiatok hodiny

- podpísaná a odovzdaná záväzná prihláška je podmienkou prijatia dieťaťa do Ateliéru

- začiatok školského roka: 9. 9. 2019 / koniec školského roka: 19. 6 2020

 počas školských prázdnin a štátnych sviatkov je Ateliér zatvorený.

Podpísaním záväznej prihlášky rodič / zákonný zástupca:

- súhlasí, že dieťa bude navštevovať Výtvarný Ateliér, Kremeľská 2, Bratislava - Devín

- vyučovanie prebieha 1x v týždni, v trvaní 90 min /75min. tvorenia + 15 min. príprava a upratovanie - deti 1. stupňa môžu 
 ukončiť prácu a vrátiť sa do družiny po 75 min/

- súhlasí so zverejňovaním a propagáciou fotodokumentácie z činnosti dieťaťa vo výtvarnom ateliéri a s účasťou
 na výtvarných súťažiach

- berie na vedomie, že dieťa, ktoré nerešpektuje pokyny vyučujúceho, svojim chovaním narušuje vyučovanie, respektíve 

 ohrozuje svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných detí v Ateliéri, bude z vyučovania vylúčené bez nároku na vrátenie  
 peňazí

- zaväzuje sa uhradiť poplatok za Ateliér na školský rok 2019/20 = 240 eur

 na účet  OZ - “Deti Devína - Naša Materská škola”   SK1111000000002621013444 / meno dieťaťa do správy,
 alebo v hotovosti počas vyučovania v ateliéri

Kontakty a informácie nájdete na stránke OZ “Deti Devína - Naša Materská škola”
www.detidevina.sk // atelierdevin.mira@gmail.com

Dátum  .....................                Podpis rodiča / zákonného zástupcu    .........................................

ÚSTRIŽOK PRE RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

poplatok za Ateliér na školský rok 2019/20 = 240 eur prosíme uhradiť
1x 240,- ročný poplatok / 2x 120,- polročný poplatok / 5x 48,- dvojmesačný poplatok

na účet  OZ - “Deti Devína - Naša Materská škola”   SK1111000000002621013444 / meno dieťaťa do správy

Kontakty a informácie nájdete na stránke OZ “Deti Devína - Naša Materská škola”
www.detidevina.sk // atelierdevin.mira@gmail.com

* UTOROK 14:45 - 16:15  *  STREDA 14:45 - 16:15  *  ŠTVRTOK 15:15 - 16:45 *  PIATOK 14:45 - 16:15 *


