Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500
101 00 Praha 10
IČ: 04274644
DIČ: CZ699002927

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
studijní středisko Most
Pionýrů 2806
434 01 Most

UNIVERZITA 3. VĚKU - Přihláška na ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 (30. cyklus)
Příjmení a jméno, příp. titul: (hůlkově) (povinný údaj)
Datum narození: (den, měsíc, rok) (povinný údaj)
Adresa: (ulice, číslo popisné, město) (povinný údaj)
Telefon: (povinný údaj)
E-mail: (doporučený údaj)
Potvrzuji správnost uvedených údajů (vlastnoruční podpis):
Pořadové číslo přihlášky:

Poř.
číslo

Cena
kurzu
v Kč

Zkratka Název kurzu Univerzity 3. věku
kurzu (nebo přednášky ED pro Univerzitu 3. věku)

Vybraný
kurz
označte

X

Den
v týdnu

Dny výuky

Čas konání

K úhradě

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
1

2

3

4

5

DČK

Děti českých králů - od Dagmary Dánské
k princi Ruprechtovi - Mgr. Šlajsna Jiří

Starověký Egypt - dějiny starověkého Egypta
od předdynastického období
k římské nadvládě - Mgr. Šlajsna Jiří
Tajemství a zázraky Českého středohoří a
ČST
Krušných hor - Svoboda Jiří *
Jaká práva má spotřebitel a jakou roli plní
ČOI Česká obchodní inspekce? - Ing. Linhartová
Renata, MBA
Jak nám bylinky mohou pomoci zlepšit zdraví
BYL1
1 - Ranušová Jana
STE

400 Kč

pondělí

14:00 - 15:30

9.11. 23.11. 7.12.

11.1.

25.1.

8.2.

400 Kč

pondělí

14:00 - 15:30

16.11. 30.11. 14.12. 18.1.

1.2.

15.2.

400 Kč

úterý

8:45 - 10:15
10:30 - 12:00

10.11. 10.11. 24.11. 24.11. 8.12.

8.12.

200 Kč

úterý

8:45 - 10:15

1.12. 15.12.

5.1.

19.1.

2.2.

16.2.

400 Kč

středa

8:45 - 10:15

11.11. 25.11. 9.12.

13.1.

27.1.

10.2.

6

VPS

Vývojová psychologie - Pevná Blanka*

400 Kč

čtvrtek

8:45 - 10:15
10:30 - 12:00

5.11.

21.1.

21.1.

4.2.

4.2.

7

ZC1

Zážitky z cest po naší planetě 1
- Eslem Mart *

400 Kč

čtvrtek

8:45 - 10:15
10:30 - 12:00

19.11. 19.11. 3.12.

3.12.

7.1.

7.1.

8

BS1

Bezpečnost seniorů - kriminalita a prevence 1
500 Kč
- Doc. PhDr. Vegrichtová Barbora, Ph.D., MBA*

čtvrtek

8:45 - 10:15
10:30 - 12:00

10.12. 10.12. 14.1.

14.1.

28.1.

28.1.

9

AJZ-3

Anglický jazyk pro začátečníky 3
- Ing. Kuncová Markéta

500 Kč

pátek

8:45 - 10:15

30.10. 13.11. 27.11. 11.12. 15.1.

29.1.

10 NJZ-3

Německý jazyk pro začátečníky 3
- Ing. Mgr. Petr Oldřich Johannes

500 Kč

pátek

8:45 - 10:15

30.10. 13.11. 27.11. 11.12. 15.1.

29.1.

11 AJMP-5

Anglický jazyk pro mírně pokročilé 5
- Ing. Kuncová Markéta

500 Kč

pátek

8:45 - 10:15

6.11. 20.11. 4.12.

5.11.

8.1.

22.1.

5.2.

PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST
12

DGV

Digitální věk - co to znamená?
- Ing. Brůna Matěj

0 Kč

pondělí

13:00 - 13:45

30.11.

X

X

X

X

X

0 Kč

13

BRX

Brexit a jak to vlastně celé začalo?
- Ing. Brůna Matěj

0 Kč

pondělí

13:00 - 13:45

X

7.12.

X

X

X

X

0 Kč

Celkem k úhradě:

Počet placených kurzů celkem:
Evidenční číslo přihlášky:

/ZS2020

Úhradu v částce:

Kč

Převzala:

Dne:
Bc. Martina Sovana

Poznámka: *Kurz č. 3, 6, 7, 8 probíhá v dvojblocích.

OTOČTE

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500
101 00 Praha 10
IČ: 04274644
DIČ: CZ699002927

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
studijní středisko Most
Pionýrů 2806
434 01 Most

UNIVERZITA 3. VĚKU - Přihláška na ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 (30. cyklus)
Pokyny pro vyplnění přihlášky:
1. Vyplňte údaje o sobě. Povinné údaje jsou: jméno, datum narození, adresa, telefon. Doporučený údaj je e-mail - v případě, že ho uvedete,
budou Vám na něj zasílány materiály pro výuku, informace o změnách výuky, informace o novém semestru.
Údaje prosím vyplňte pečlivě a kompletně. K údajům z předchozích semestrů se nebude přihlížet. Veškerá komunikace bude probíhat podle
aktuálních údajů uvedených v 1. odevzdané přihlášce.
2. Vybraný kurz označte KŘÍŽKEM (X) ve sloupci vedle ceny kurzu.
3. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v budově VŠFS, a.s., Pionýrů 2806, Most, přízemí, kanc. M06, p. Sovana (( 477 070 414)
v termínech od 2. 9. - 9. 10. 2020 v těchto konkrétních dnech a časech:
- PONDĚLÍ 7.9. (13 - 16 hod.); 14.9., 21.9., 5.10. (9 - 11 hod. a 12 - 16 hod.)
- ÚTERÝ
8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10. (9 - 11 hod. a 12 - 14 hod.)
- STŘEDA 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10. (9 - 11 hod. a 12 - 14 hod.)
- PÁTEK
4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. (9 - 11 hod. a 12 - 14 hod.)
- SOBOTA 5.9., 19.9., 3.10. (9 - 11 hod. a 12 - 13 hod.)
Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most. Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.
V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá
žádné potvrzení o otevření kurzu.
V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni telefonicky nebo e-mailem
od 12. října – 16. října 2020 a kurzovné Vám bude vráceno, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu. Kurzovné je možné
vyplatit pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska Most proti předloženému platnému občanskému průkazu.
Informace o obsahu kurzů a rozvrh výuky s uvedením čísla učeben najdete na nástěnce v přízemí. Obsah kurzů je v samostatném dokumentu,
který lze na požádání zaslat e-mailem.
Výuka: Standardně platí, že se učebna uvolňuje 15 min. před zahájením výuky. Na výuku se dostavte max. 30 min. předem. Pokud se
v učebnách učí, prosíme o respektování klidu na chodbách.
Osvědčení: Za každý semestr získá student osvědčení z těch kurzů, u kterých má více naž 50% účast, tzn. že se v semestru účastnil min.
4x výuky v 1 kurzu. Osvědčení se bude slavnostně předávat za účasti zástupců VŠFS, Statutárního města Most a dalších pozvaných hostů.
Informace o organizaci akce budou vyvěšeny na nástěnce v přízemí proti schodišti.
Pokud se student nemůže zúčastnit slavnostního předání osvědčení, může si ho vyzvednout následně, a to do 1 roku po této akci. Po tomto
termínu budou nevyzvednutá osvědčení skartována.
Povinnosti studenta: Sledovat nástěnku určenou pro Univerzitu 3. věku v přízemí proti nápojovým automatům, kde jsou vyvěšeny aktuální
informace o změně a organizaci výuky.
GDPR: Informace dle nařízení Evropského parlamentu a (Rady EU) 679/2016 Sb. čl. 13
Ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 2016/679) Vás informujeme o tom, že na základě Vaší přihlášky
do kurzu/-ů Univerzity 3. věku a z důvodu průkaznosti finančního vypořádání, které je vázáno na výše uvedený dokument,
budou správcem osobních údajů společností VŠFS, a.s., IČ: 04274644, DIČ:CZ699002927, se sídlem Estonská 500, 101 00 Praha 10, e-mail:
info@vsfs.cz, k Vaší osobě zpracovány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, datum narození, e-mail, telefon, adresa.
Pro oblast problematiky osobních údajů má organizace ustanoveného pověřence osobních údajů, kterého je možno kontaktovat písemně na
adresu školy nebo na mailovou adresu poverenec@vsfs.cz.
Účelem zpracování osobních údajů není předávat tyto údaje jiným subjektům. Zpracovávané osobní údaje však bude správce předávat i dalším
subjektům, a to pouze z důvodu plnění právní povinnosti, které správci vyplývají z konkrétního právního předpisu. Správce osobních údajů může
dále osobní údaje předat i jiných subjektům, a to pouze na základě jejich důvodné a oprávněné žádosti. Takovými subjekty mohou být orgány činné
v trestním řízení, soudy nebo správní orgány. Vaše osobní údaje budou z důvodů právní povinnosti správce prokázat příslušným orgánům právní
skutečnosti uchovávány po dobu 10 let.
Zároveň Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo odvolat souhlas se
zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány za účelem předávání jiným subjektům. Zároveň Vám sdělujeme, že máte právo
podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7.
Ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. e) Vám sdělujeme, že zpracování poskytnutých osobních údajů je smluvním požadavkem, který je
předpokladem pro možnost účasti na Univerzitě 3. věku. Neposkytnutí těchto údajů je překážkou účasti na příslušném kurzu.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že na poskytnuté e-mailové adresy mi budou jednotlivými lektory Univerzity 3. věku zasílány materiály
potřebné ke studiu.

Datum:
Příjmení a jméno studenta hůlkově:
Podpis studenta:

OTOČTE

