
 
 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
Školní klub a Dům dětí a mládeže AG 

Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
 

PŘIHLÁŠKA 
do seznamu oprávněných osob 

ZKUŠEBNA KAPEL / VARHAN / KLAVÍR-AULA 
ve školním roce 2022/2023 
odevzdat v kanceláři 210 

info k platbám zde http://www.arcig.cz/dokumenty-skolniho-klubu 

jméno a příjmení žáka / žákyně: 
 
 
mám zájem o1: ☐  zkušebna kapel                      ☐  cvičná varhan                        ☐  klavír aula 

hraju na nástroj: 
 

žák třídy2: 
 

telefon žáka: 
 
 

email žáka: 

Název kapel/y a jména dalších členů kapel: 
 
 

jméno příjmení a telefon zákonného zástupce žáka: 

Beru na vědomí: 
Do místnosti mám přístup na konkrétní školní rok po odevzdání přihlášky a úhradě roční platby. 
Platba za užívání učebny na celý školní rok se hradí na účet číslo 304547021/0100 s variabilním 
číslem 200 a jménem dítěte v poznámce. 
Pokud je někdo členem více kapel, vypíše na přihlášky členy a názvy obou kapel, platí pouze jednou. 
Při odhlášení žáka nevzniká nárok na vrácení platby. 
V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka 
povolit úpravu platby za kroužek. 
Klíč nepředávám dalšímu uživateli bez zapsání v recepci školy. 
V případě konání akce v okolních prostorách přizpůsobím činnost tak, aby akce nebyla narušena. 
Bez vědomí správce zkušebny neodnáším vybavení. V případě výpůjčky vrátím v domluveném termínu či zjednám 
adekvátní náhradu. 
Po skončení činnosti ve zkušebně ztlumím a posléze vypnu aparaturu, vše vypojit ze zdroje elektrické energie a 
urovnám rozbalené vybavení. V učebně zhasnu světla a odevzdám klíč.  
Podpisem ztvrzujete, že budete během užívání zkušebny dodržovat Školní řád AG a zároveň provozní řád zkušebny 
AG a Návod k užívání zkušebny.  
 
Podpisem prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé a beru na vědomí  

V Praze dne  
 

 
 
__________________________   

podpis žáka: 

 
 

__________________________   
podpis zákonného zástupce žáka: 

 

                                                           
1 Vyberte a zaškrtněte požadované 
2 nejste-li aktuálním žákem školy, specifikujte zda jste a) absolventem + rok maturity b) bývalým studentem + 
rok ukončení studia, c) student jiné školy + vypsat jaké 


