Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Brno Kohoutova 6
Občanské sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Brno Kohoutova 6 bylo založeno v roce 2009.
IČ: 22826432
Nástup do mateřské školy je prvním zařazením dítěte do společnosti. Naše sdružení se
snaží tento důležitý krok v životě dítěte, ale i rodičů, zpříjemnit a budovat fungující
zázemí pro nové členy.
Zdroje fondu sdružení jsou používány na zajištění:
• kulturních programů (divadlo/kino, společné akce dětí s rodiči jako dílničky na vánoce a
velikonoce, mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval, tématické zahradní párty,
besídka ke dni matek, pronájem velkých nafukovacích atrakcí na MDD, rozloučení s
předškoláky, výlet na konci roku, focení atd.)
• hygienických prostředků (toaletní papír, kapesníčky, mýdla, atd.)
• různé (drobné občerstvení při akcích, atd.)
pro děti členů sdružení docházející do MŠ.
Velmi si vážíme dobrovolné pomoci rodičů jak při brigádách v MŠ, tak v průběhu
celého roku.
Roční příspěvek do sdružení pro šk. rok 2016/2017 na jedno dítě je 1500 Kč, splatný do
konce listopadu 2016. V odůvodněných případech je možno dohodnout individuální termín nebo
splátky. Příspěvek zasílejte na účet sdružení elektronicky nebo složenkou (kopii složenky zašlete
na náš email).
Číslo účtu: 2000541463/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: DDMMRR (datum narození dítěte)
Specifický symbol: 20142015 (školní rok)
Uživatelská identifikace: příspěvek za školní rok 2016/2017
V případě že máte dvě (2) děti, tak proveď platbu 2x. Platba za druhé dítě ročního příspěvku je
možno uskutečnit do konce března 2017.
Stanovy sdružení jsou dostupné na www.mskohoutova.cz, nebo na nástěnkách v MŠ.
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky kontaktujte nás na e-mailu: sdruzenikohoutova@email.cz
nebo na
telefonu +420 723 02 77 40 – Tomáš Žabka, předseda.

PŘIHLÁŠKA ke členství
Jméno a příjmení zákonných zástupců / a dítěte:
......................................................................................... / ...............................................................
emaily:..............................................................................................................................................
mobilní telefony:+420 .................................................... +420 ........................................................
Chci být členem Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Brno se sídlem Kohoutova 1513/6,
613 00 Brno, IČ: 22826432.
Jsme schopni nabídnout pomoc v těchto profesích (Označte např. křížkem):
Drobné opravy:

Propagace:

-úklid na zahradě

-nábytku a vybavení

-fotografování akcí

-nátěry hraček a nábytku

-elektroinstalace

-web grafika a design

-opravy hraček a nábytku

-zámku u dveří

-jiné: ...........................

-malování

-vodovodu

-šití (oblečky na pany apod.)

-odpadu

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených
v tomto formuláři správcem Spolku při MŠ Kohoutova Brno, se sídlem Kohoutova 1513/6, 613
00 Brno, Česká republika, IČ: 22826432 pro účely evidence členů Spolku při MŠ Kohoutova
Brno Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 4
(čtyř) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem
byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V Brně dne ............................... Podpis ...........................................................................................

Prohlášení výboru rodičů
Výbor rodičů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich právního
poměru s výborem rodičů.
V Brně dne ............................... Podpis (za výbor rodičů) ..............................................................
Na Váš výše uvedený email bude odeslána námi potvrzena přihláška ke členství.

