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Pravidla pro klienty střediska Don Bosko Havířov 

1. Pravidla pro klienty střediska jsou stručným shrnutím vnitřního řádu střediska. 

2. Každý, kdo přichází do střediska, je povinen nahlásit se na recepci a vybere si činnost, kterou má 

rád. Není dovoleno nosit do zařízení obuv s černou podrážkou. 

3. Každý klient se snaží o ohleduplnost, čestnost a solidárnost. Je zakázáno užívat hrubých a 

vulgárních slov, jakkoli jinak narušovat etiku prostředí, chovat se k ostatním povýšeně, vyvolávat 

konflikty nebo se jich účastnit či dokonce šikanovat ostatní klienty a používat fyzické násilí. 

4. Do střediska se nenosí cenné předměty.  

5. K zapůjčeným pomůckám a vybavení je nutné chovat se šetrně a po použití vrátit vše v původním 

stavu. V případě jakéhokoliv poškození je nutné vše nahlásit, v případě úmyslného zničení nebo 

ztráty může středisko nárokovat vymáhání úhrady vzniklé škody. 

6. Každý účastník je povinen dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, především není 

dovoleno běhat po chodbách, schodištích, lézt po zábradlí nebo na parapety oken, manipulovat s 

technikou, s kabeláží a zásuvkami a jakkoli měnit nastavení počítače a softwaru. 

7. Do střediska nesmí vstupovat nemocný klient s infekčním, virovým onemocněním (např. s 

chřipkou, angínou a dalšími), u kterého by hrozilo rozšíření nákazy. 

8. Veškerá poranění a úrazy je nutné ihned nahlásit pedagogovi nebo jinému zaměstnanci. 

9. Ve středisku a blízkém okolí budov platí zákaz kouření a zákaz vstupu klientů pod vlivem 

alkoholu nebo omamných psychotropních látek. 

 

 

 Prohlašuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem CSVČ a školním vzdělávacím programem 

(obojí dostupné na www.csvc.cz), rozumím jim a zavazuji se k jejich dodržování. 

 V souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) si Vás 

dovolujeme informovat, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, 

zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem 

vedení povinné dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro účely organizace 

zájmového vzdělávání, evidence účastníků a vedení účetnictví střediska. Osobní údaje jsou 

zpracovávány z titulu plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy. V případě, že k tomu udělíte 

souhlas, budou osobní údaje, a to fotografie, využívány k informačním a propagačním účelům. 

Souhlas je dobrovolný a kdykoli odvolatelný. 

 Středisko jmenovalo ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským pověřence pro ochranu 

osobních údajů. Funkci vykonává JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. Pověřence můžete kontaktovat na  

e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.  

 Souhlasím s použitím fotografických materiálů pořízených při akcích konaných střediskem pro 

informační a propagační účely (nástěnky, letáky, www stránky, video z vystoupení a soutěží, 

kronika města Havířova. Žádáme, zakřížkujte.  

ANO     NE 

 

 Celoroční nevratná úplata za zájmové vzdělávání ve středisku činí 100 Kč. 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na e-mail: sekretariat@csvc.cz tel: 596 810 145. 

 

 

 

Datum:                    Podpis klienta: 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska 
Haškova 1, Havířov-Město, 736 01  
www.csvc.cz  

  

PŘIHLÁŠKA DO STŘEDISKA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA: 

JMÉNO: 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ADRESA: 

ULICE:       ČÍSLO: 

MĚSTO:      PSČ:  

MOBIL:                                         EMAIL:     

 
Zároveň se přihlašuji do zájmového útvaru (zakřížkujte): 
 

□ MISTŘI PĚVCI 
pondělí 16,30-17,30 v kapli střediska, Haškova 1 

□ MAMINKY S DĚTMI 
      úterý 9,30-11,30 herna střediska v přízemí, pobočka Město, Haškova 1 

□ ZPĚV ŽENY 
      středa 17,00-18,00 v kapli střediska, Haškova 1 

□ KLUB MAMINEK  
Pátek 10,00-11,00 herna střediska v přízemí, pobočka Město, Haškova 1 

http://www.csvc.cz/
mailto:sekretariat@csvc.cz

