
Závazná přihláška na jarní výtvarný ateliér pro děti od 7 do 13 let v Oblastní galerii Liberec.

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) 

 

Zvláštní požadavky: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

Číslo pojištěnce: 

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

kdo):  

Cena kurzovného činí 300 Kč. Částku je nutné uhradit na účet nejpozději do 31. 3. 2023. V ceně 
kurzovného není zahrnuto stravné. O možnostech stravování Vás budeme informovat. 

Přihlášky odevzdejte na pokladnu Oblastní galerie Liberec nebo zašlete naskenovanou přihlášku 
e-mailem na: daniela.kytlicova@ogl.cz 
Popřípadě zašlete přihlášku poštou na adresu: (Masarykova 723/14, 460 01 Liberec). Do rohu obálky 
s přihláškou uveďte: VYŠÍVANÉ VELIKONOCE 

Po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení. Telefonicky nebo mailem Vám sdělíme podrobnosti 
platby a organizační podrobnosti.  

Kontakt: daniela.kytlicova@ogl.cz / +420 724 834 554 

Datum: 

Podpis zákonného zástupce: 
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Poučení  

Akce, které Oblastní galerie Liberec pořádá pro veřejnost, fotograficky dokumentujeme a případně 

pořizujeme i videozáznamy. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme v našich publikacích, 

na našich webových stránkách, na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na 

internetu. Fotografie jsou také v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím. Jedná se o běžné 

dokumentování akcí, které je možné provádět ze zákonného důvodu našeho oprávněného zájmu, 

kterým je propagace naší činnosti. Dbáme na to, aby naši návštěvníci a účastníci vzdělávacích i 

společenských akcí nebyli zobrazováni v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště jedná-li 

se o děti. 

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, fotodokumentace 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 


