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PŘIHLÁŠKA DO ČTENÁŘSKÉHO KLUBU 

Městská knihovna Benešov a Muzeum umění a designu 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________________ 

Bydliště: _______________________________________________________________________ 

Datum narození:  __________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zák. zástupce: ___________________________________________________ 

Telefon zák. zástupce: __________________________________________________________ 

E-mail zákonného zástupce: ___________________________________________________ 

 

Po skončení Čtenářského klubu bude dítě (odpovídající zakroužkujte) 

a/ odcházet samo   

b/ v doprovodu osoby: ___________________________________________________________________ 

Pořizování fotografií ze setkání Čtenářského klubu a na akcích spojených 

s Čtenářským klubem. 

Zákonný zástupce nezletilého člena Čtenářského klubu souhlasí se zveřejněním 

fotografií v rámci prezentace Městské knihovny Benešov a Muzea umění a designu na 

www stránkách obou organizací a také na FB knihovny a muzea. Zákonný zástupce může 

požadovat znepřístupnění nevhodného záznamu nebo díla.  

 

V _______________________________ dne ________________  

 

Podpis zákonného zástupce _________________________ 
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ČTENÁŘSKÝ KLUB  

Městská knihovna Benešov a Muzeum umění a designu 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Obecné podmínky klubu 

Čtenářský klub se koná vždy ve středu od 16:00 do 17:30 hodin, střídavě v Městské 

knihovně Benešov v Oddělení pro děti a v budově Muzeu umění a designu Benešov. 

Místo konání bude dětem vždy zapsáno do „čtenářského průkazu“. 

První setkání ve školním roce 2019/2020 proběhne 2. října 2019 v Čítárně Muzea umění 

a designu Benešov. 

O případných změnách termínů a akcích nad rámec stanovené doby budou děti a rodiče 

včas informováni. 

Děti neplatí žádný členský poplatek. 

 

 

Za účelem plnění vzniklého z přihlášení vašeho dítěte do čtenářského klubu, Městská 

knihovna Benešov (MKB) a Muzeum umění a designu (MUD) jako instituce organizující 

čtenářský klub, zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení,  datum 

narození dítěte, dále bydliště, jméno, příjmení a kontaktní údaje zákonného zástupce). 

Při nakládání s osobními údaji se správci osobních údajů, MKB a MUD, vždy řídí platnými 

právními předpisy včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

 

Kontakt na lektorky Čtenářského klubu: 

Lenka Chýlová, MUD Benešov, 774 965 295, chylova@mudbenesov.cz 

Markéta Kalendová, MKB Benešov, 317 725 733, detske@knihovna-benesov.cz 

 

 


