
Jméno, příjmení Datum narození, věk

Upozornění na zdravotní specifika  
(např. ADHD, autismus, epilepsie, astma, alergie, dieta ap.)

ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Jméno, příjmení 

Telefon

Kontaktní adresa (ulice, město, PSČ) 

E-mail

IČO a fakturační údaje zaměstnavatele  
(v případě, že uplatňujete proplacení účastnického poplatku u svého 
zaměstnavatele)

Děkujeme Vám za platbu letního ateliéru ve výši  Kč, kterou jste  
uhradili prostřednictvím GoOut.cz.

Tímto závazně přihlašuji výše uvedeného účastníka na výtvarný ateliér pořádaný 
Národní galerií Praha (dále jen NGP). Výtvarný ateliér se bude konat v uvedené 
budově NGP a jejím přilehlém okolí, ve zvoleném termínu.
Letní ateliéry jsou koncipovány tak, aby se účastníci seznámili s různými 
uměleckými díly z Národní galerie Praha. Práce na výtvarných projektech během 
ateliéru je souvislá a vyžaduje soustředění.

Přihláška je závazná. Odhlášení je možné provést pouze písemně, a to na email: 
vzdelavani@ngprague.cz. V případě odhlášení z kurzu po zaplacení účastnického 
poplatku jsou stanoveny následující storno poplatky: >30 dní – 10 %, 30–15 dní – 
20 %, 14–10 dní – 50 %, 9–1 den – 90 %. Při odhlášení z kurzu v den zahájení 
kurzu, nebo absenci účastníka představuje storno poplatek 100 % z ceny kurzu.

PŘIHLÁŠKA NA
Letní ateliér: UVNITŘ A VNĚ 
6–9 let 
Klášter sv. Anežky České 
18.–22. 7. 2022, 10.00–16.00 h

ÚDAJE ÚČASTNÍKA



Národní galerie Praha si vyhrazuje právo zrušit či ukončit akci, pokud se vyskytnou 
nepředvídatelné okolnosti neumožňující bezpečnou a úspěšnou realizaci akce, 
včetně omezení souvisejících s pandemií koronaviru. Dále si vyhrazuje právo 
odstoupit od realizace akce, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků. 
V případě zrušení akce z výše uvedených důvodů náleží účastníkům vrácení  
100 % účastnického poplatku, pokud byl již uhrazen.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE
Souhlasím s účastí (jméno příjmení) na uvedené akci.

V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (změna místa konání, 
programu, lektora, včetně změn souvisejících s pandemií koronaviru). Souhlasím 
s tím, že fotografie pořízené na akci mohou být použity pro propagaci Národní 
galerie Praha. Souhlasím s tím, že je nezbytné, aby se mé dítě řídilo pokyny lektorů, 
dodržovalo návštěvní řád NGP, chovalo se ohleduplně k ostatním účastníkům 
kurzu a návštěvníkům NGP. Beru na vědomí, že účastník kurzu je po celou dobu 
trvání kurzu povinen dodržovat veškerá platná epidemiologická opatření; případné 
zhoršení zdravotního stavu je účastník kurzu povinen neprodleně nahlásit 
lektorům. V případě vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečím na 
vlastní náklady předčasný odjezd/odchod dítěte v nejbližším možném čase.

Závažné porušení shora uvedených pravidel může být důvodem k vyloučení z další 
účasti na programu, kdy účastník nemá právo na vrácení platby. Náhrada za 
nevyužité dny se neposkytuje. Beru na vědomí, že s údaji poskytnutými v přihlášce 
je nakládáno dle Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více 
informací o zpracování osobních údajů naleznete na ngprague.cz.

Dítě může po skončení akce odejít     samostatně /   v doprovodu

 Souhlasím s výše uvedenými podmínkami

 Souhlasím se zasíláním informací o programech pořádaných Národní galerií 
Praha na uvedenou e-mailovou adresu (neoznačujte, pokud již newslettery 
odebíráte).

Místo a datum Podpis zákonného zástupce
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