
 Herecké studio/Studio autorského divadla 

Přihláška Dětský talent č. …………………. 
Jméno dítěte: 

Bydliště: 

Datum narození: 

Kontakt na rodiče: 

Název skupiny:  

Rodič na základě této přihlášky závazně přihlašuje své dítě do skupiny TALENT drama studia, z.s. (dále studio) 

v sezóně 2022/2023.  

1/ Rodič se zavazuje, že dítě bude docházet na lekce studia v čase náležející k dané skupině pravidelně, upravené 
a v dobrém zdravotním stavu. Výuka začíná v týdnu od 12.9.2022 a končí 22.6.2023. 

2/ Rodič tímto informuje o zdravotním stavu dítěte, jeho případném handicapu, nebo takových zdravotních 
odchylkách, o kterých by měl být TALENT uvědomen.  
Zdravotní indispozice či rizika Dítěte:  

3/ Studio ani jím pověřený lektor nepřejímá odpovědnost za dítě před začátkem a po ukončení hodiny kurzu.  
Osoby a kontakt, které si mohou dítě vyzvednout: 
 
4/ Studio bude vzhledem k aktuální situaci COVID-19 dodržovat nařízení i doporučení vlády a rodič je srozuměný 
s tím, že může docházet k přesunu na on-line lekce. On-line výuka je plnohodnotnou alternativou k osobní výuce. 
Kdykoliv v průběhu školního roku 2022/2023 může dojít k přesunu osobních lekcích na on-line lekce, a to 
oznámením nejpozději 2 hod před konáním lekce. Přesun na on-line lekce není finančně zvýhodněn, tudíž rodič 
nepožaduje finanční náhradu za přesun na on-line lekce. 
 
5/ Rodič dává – nedává (nehodící se škrtněte) souhlas k tomu, aby na jeho odpovědnost mohlo dítě opustit 
prostor divadla samo. 

6/ Rodič souhlasí s bezúplatným využitím materiálů vytvořených dítětem, včetně jeho práva výkonného umělce k 
uměleckému výkonu, které studio pořídí, pro účely reklamy studia, případně na propagaci dětí pro práci v oblasti 
reklamy, filmu a televize. 
 
7/ Rodič nebo zákonný zástupce prohlašují., že si přečetli Organizační řád TALENT drama studia na sezónu 
2022/2023 dostupný na interních web stránkách www.talentdrama.cz (sekce INTERNI), který je součástí této 
přihlášky, bere ho na vědomí a přijímá plnou odpovědnost plynoucí z jeho porušení. 
. 
 
V Praze dne……………………………………………… Podpis rodič (zákonný zástupce) ……………………………………………… 
    

Souhlas se zpracováním OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) dávám tímto souhlas ke zpracování a uchovávání mých 
osobních údajů i dítěte, které jsou uvedené v této přihlášce, po dobu účasti na kurzech TALENT drama studia, z.s. 
 
 V Praze dne………………………………………………                            Podpis ……………………………………………… 

http://www.talentdrama.cz/

