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Přihláška 
Zajištění denní péče v „adaptačním programu“  

 
POSKYTOVATEL PROGRAMU: Centrum D8 o.p.s.  
Sídlo organizace: Neklanova 2706, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01 
IČO: 266 81 471 
Adresa provozovny: Podluská 752, 41301 Roudnice n/L 
Provozní doba: Po – Pá 8:30 až 12:00  
 (dále jen jako „poskytovatel“)  
 
a 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘIHLAŠOVANÉHO DÍTĚTE ……………………………………………………………………………….. 
 
Rodiče – zákonní zástupci dítěte 
 
Jméno, příjmení matky:  ..............................................................................................  
 
Kontakt: …………………………………………………………………………………………. 
 
Jméno, příjmení otce:  ..............................................................................................  
 
Kontakt:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Osoby, které jsou oprávněné dítě vyzvedávat:  
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………  Kontakt: ……………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………………………….  Kontakt: ……………………………………………….. 
 

V případě, že rodiče,   nebo jimi pověřená třetí osoba, nevyzvednou dítě do smluveného termínu, účtuje si 
poskytovatel za každou započatou hodinu poplatek 200 Kč. Poskytovatel bude neprodleně kontaktovat rodiče na 
telefonu uvedeném v této přihlášce. Podle telefonické dohody pak osoba vykonávající péči vyčká s dítětem 
v objektu na příjezd rodiče. Pokud se uvedeným postupem nepodaří rodiče kontaktovat, předá poskytovatel dítě 
příslušnému orgánu Policie ČR. Veškeré náklady spojené s postupem podle tohoto odstavce nesou rodiče. 

 
 
ADAPTAČNÉÍ PROGRAM: 
Jedná se o denní péči v rozsahu max. 3,5 hodiny denně (dopoledne) určenou pro děti od 20 měsíců do 4 let věku.  
ADAPTAČNÍ PROGRAM zajišťuje pracovnice požadovanou kvalifikací. V rámci denní péče je pro děti připraven program. 
V případě zájmu rodičů pro děti v průběhu roku zajistíme také jednorázové aktivity (divadlo, výlet, apod.) – tyto aktivity 
jsou rodičem hrazeny zvlášť. 
 
Maximální kapacita služby – 10 dětí. 
Minimální kapacita – 2 děti/dopoledne 
Centrum D8 o.p.s. si vyhrazuje právo službu zrušit na den, na který bude nahlášeno méně než 2 děti. 
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ADAPTAČNÍ PROGRAM probíhá pondělí až pátek od 8:30 do 12:00. Centrum D8 o.p.s. nezajišťuje pro děti stravu 
(svačinu si dítě nosí svou, na oběd chodí dítě domů). Rodič si sám určuje, ve které dny bude jeho dítě ADAPTAČNÍ 
PROGRAM NAVŠTĚVOVAT. Rodič je povinen nahlásit docházku dítěte do ADAPTAČNÍHO PROGRAMU alespoň den 
předem, pro zajištění maximální a minimální kapacity služby.  
 
 
Cena:  
jednorázový poplatek: 350 Kč/dopoledne 
PERMANENTKA (10 vstupů): 3 000 Kč 
Platnost permanentky: 2 měsíce od zakoupení. Permanentku nelze převést na jiné dítě. 
 
Cena služby se hradí jednorázově nebo v rámci PERMANENTKY (10 „vstupů“). Jednorázový poplatek je možné uhradit 
v hotovosti na recepci organizace. PERMANENTKU  JE NUTNÉ uhradit na bankovní účet organizace Centrum D8 o.p.s.   
Cenu uhradí rodiče bankovním převodem na číslo  účtu poskytovatele vedeného u Uni Credit Bank, č. ú.: 
2109564853/2700. Aby mohlo být dítě do ADAPTAČNÍHO PROGRAMU v rámci PERMANENTKY přijato, musí být částka 
za službu připsána na uvedeném bankovním účtu organizace Centrum D8 o.p.s. Do popisu platby rodič uvede AP a 

jméno a příjmení dítěte.  Variabilní symbol: 570 
  
NÁHRADY ZA NEMOC:  
V případě, že je dítě nemocné, a rodič má zakoupenou permanentku, může využít tzv. náhrady (pokud je včas 
s ADAPTAČNÍHO PROGRAMU odhlášeno z důvodu nemoci). Platnost permanentky se prodlužuje o měsíc.   
  
 

 
 

 
 

 
V Roudnici nad Labem dne ......................               ……………………………….                         …………..……………………………                                         
                                                                   zákonný zástupce dítěte                              Centrum D8 o.p.s.                 
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Souhlas zákonných zástupců 

 
Uděluji tímto Centru D8, o.p.s. se sídlem Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem, provozovna:  Podluská 752,  
413 01 Roudnice nad Labem, jako správci osobních údajů, souhlas s tím, aby pořizovala fotografie, popř. videozáznamy,  
dítěte/dětí během denní péče v adaptačním programu, zveřejňovala výtvarné a jiné umělecké projevy dítěte, 
zveřejňovala je za účelem informovanosti či propagace služeb uvedené služby prostřednictvím následujících medií: 

 
 Sociální síť Facebook  Centrum D8 – Roudnice nad Labem, webové stránky Centra D8 o.p.s. 

https://centrumd8.cz/roudnice/ , prostory Centra D8 o.p.s. (nástěnky apod.), výroční zpráva organizace, 

Centrum D8 o.p.s. 

Osobní údaje, zpracované na základě tohoto souhlasu, zahrnují zejména fotografie dítěte/dětí, výtvarných a jiných 
uměleckých projevů dítěte/dětí, případně videozáznam dítěte/dětí. 
Uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu 
provozovny.  
Další informace týkající se zpracování mých osobních údajů, mých práv spojených se zpracováním osobních údajů a 
možnosti uplatnění jsou mi k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který se 
nachází na webových stránkách Centra D8 o.p.s.  

https://centrumd8.cz/roudnice/ 
 
 
V………………………………………………………dne…………………………………                                   …………………………………………. 
                                                                                                                                                     Podpis zákonného zástupce 
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