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Přihlašuji se do základních kurzů tance a společenské výchovy pořádaných Kulturním
střediskem města Blanska pod vedením manželů Míšenských a jejich kolegů.

Přihlašuji se do základních kurzů tance a společenské výchovy pořádaných Kulturním
střediskem města Blanska pod vedením manželů Míšenských a jejich kolegů.

Před zahájením kurzů uhradím v kanceláři KSMB kurzovné ve výši 1.200 Kč a obdržím
průkazku, která mě bude opravňovat ke vstupu na deset lekcí, dvě prodloužené a jeden
závěrečný ples. Během konání kurzů se zavazuji respektovat pokyny vyučujících a
pořadatelů.
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Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Škola, třída:

Škola, třída:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozn. Název školy a třídy, případně jméno studenta, se kterým chcete kurz absolvovat.

Pozn. Název školy a třídy, případně jméno studenta, se kterým chcete kurz absolvovat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………

První lekce se uskuteční ve ČTVRTEK 1. října 2020 ve dvou kurzech A a B, do kterých budou
uchazeči rozděleni dle počtu slečen, pánů a příslušnosti ke škole. Kurzy se potom budou
střídat dle tanečního kalendáře 17:00 a od 19:30 hodin.
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Pro individuální zájemce je přihláška k dispozici na stránkách ksmb.cz.

Pro individuální zájemce je přihláška k dispozici na stránkách ksmb.cz.

Vyplněnou přihlášku zašlete na ksmb@blansko.cz do 20. 9. 2020.
Do předmětu uveďte prosím, ZTK 2020.
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Do předmětu uveďte prosím, ZTK 2020.

Platbu kurzů a převzetí průkazky je možno vyřídit v kanceláři KSMB v Dělnickém domě od
21. 9. 2020 v čase 10:00–13:00; 14:00–16:00 h.
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Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f). Nařízení Parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních důvodů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem tanečních kurzů. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje
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navrhovatele slouží výhradně pro potřeby organizátora a nebudou poskytovány jiným subjektům .
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