
ROK-LINKA
PŘIHLÁŠKA K HLÍDÁNÍ DÍTĚTE

Přihlašuji tímto své dítě k hlídání v přírodním prostředí v místě Rok-linky (Košťálov 134, 513 
01 Semily) zajišťované osobami:   
Miroslava Semecká, tel. +420 736 102 390,  IČO: 71368850
Žaneta Ďoubalíková, tel. +420 720 216 807 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:
DATUM NAROZENÍ:
KONTAKT:

Jméno matky:                                                                              
Adresa trvalého bydliště:                                                                
Telefonické spojení:                                                                 
E-mail:                                                                                     

Jméno otce:
Adresa trvalého bydliště:
Telefonické spojení:
E-mail:

MODEL HLÍDÁNÍ    (vybranou docházku a požadované dny zakroužkujte nebo vybarvěte)

A) pětidenní – 4800,- / 20 dní / měsíc
B) čtyřdenní – 4000,- / 16 dní / měsíc

Po Út St Čt

C) třídenní – 3300,- / 12 dní / měsíc

Po Út St Čt

D) dvoudenní – 2500,- / 8 dní / měsíc

Po Út St Čt

E) jednodenní – 1400,-/ 4 dní / měsíc

Po Út St Čt

Příspěvky uhraďte na účet 123-5055160207/0100 do 15. dne následujícího měsíce.
Prosíme, vyčkejte na sms zprávu s vyúčtováním, děkujeme.



INFORMACE O DÍTĚTI

nehodící se škrtněte, případně doplňte: 

- bere/nebere léky, jaké:

- trpí/netrpí alergií, projevy této alergie:

- je/není pod dohledem odborného lékaře:

- zdravotní pojišťovna dítěte:
 (kopii kartičky přineste v den prvního hlídání dítěte)

- ostatní informace o dítěti – co rádo jí/nejí, dělá/nedělá, prožité traumatické zážitky, situace v 
rodině… (informace slouží pouze pečujícím osobám ke zvolení vhodného a individuálního 
přistupu k dítěti. Informace nejsou poskytovány třetím osobám, vyplnění je dobrovolné).

Změnu výše uvedených údajů i zdravotního stavu dítěte jsou rodiče povinni neprodleně hlásit 
hlavní pečující osobě Miroslavě Semecké.

Svým podpisem rodiče souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to Žanetou 
Ďoubalíkovou a Miroslavou Semeckou. Souhlasí s využitím fotografií aktivit a dětí v Rok-lince
těmito osobami k účelům propagace a osvěty Rok-linky. Miroslava Semecká a Žaneta 
Ďoubalíková se zavazují, že neposkytnou svěřené osobní údaje třetím osobám bez souhlasu a 
budou uchovány po nezbytnou dobu, tj. po dobu docházky dítěte do Rok-linky.

Všechny zde uvedené informace jsou pravdivé.

V Košťálově dne:       ……………………………………...
     Podpis zákonného zástupce
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