PŘIHLÁŠKA
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
Úřad městské části Prahy 4, Odbor kancelář starosty, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Příjmení a jméno matky:
Příjmení a jméno otce:
Bydliště:

Kontaktní telefon (y):
Kontaktní e-mail (y):
(Prosíme, vyplňte jak telefon, tak i e-mail pro bezproblémový kontakt a pozvání!)

Elektronická verze formuláře se v případě potřeby automaticky přizpůsobuje velikostí textu rozsahu řádku.

Děkujeme za vyplnění přihlášky!
Pozvánky posíláme emailem přibližně mezi 5 až 12 měsícem věku dítěte. Je to v závislosti
na počtu přihlášených dětí, ale zájem o přivítání miminka je stabilně vysoký.
Důležité upozornění
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vydává žadatel souhlas se zpracováním výše
uvedených osobních údajů Úřadem MČ Praha 4 v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely přípravy a organizace
slavnostního obřadu Vítání občánků MČ Praha 4, a to na dobu nezbytně nutnou k tomuto
účelu. V případě tištěné verze formuláře připojte k zaškrtnutému políčku váš podpis.
Datum:

Souhlas potvrďte zaškrtnutím políčka

Poznámka
(Zde můžete napsat vše, co nám ještě potřebujete sdělit.)

Slovo závěrem
Vyplňte přihlášku elektronicky a pošlete emailem na vitaniobcanku@praha4.cz, pozvánku
nemusíte tisknout, vlastnoruční podpis není potřeba.
Nemáte-li z nějakého důvodu možnost přihlášku odeslat emailem, pak si ji můžete vytisknout
a doručit ji můžete osobně na podatelnu městské části, případně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
Po odeslání přihlášky vás budeme kontaktovat emailem a pozveme na konkrétní datum vítání.
K vítání zveme děti od pěti měsíců výše (od pěti měsíců proto, aby byla miminka zralejší a
celou akci v pohodě zvládla). Proto mějte, prosíme trpělivost při pozvání na obřad.
K účasti na obřadu budete pozváni emailem 10 až 14 dní před termínem vítání. Pokud vám
termín vítání z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě na
vitaniobcanku@praha4.cz přesunout.
V době letních prázdnin, tedy v měsících červenci a srpnu, vítání občánků neprobíhá.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na emailu: vitaniobcanku@praha4.cz,
v případě potřeby i telefonicky - Ilona Sochová, tel.: 778 757 440
Přivítání nových občánků v měsíčníku Tučňák
Další tradicí, která v souvislosti s vítáním občánků probíhá, je pravidelné zveřejňování
jejich jmen v rubrice SERVIS v měsíčníku MČ Praha 4 - Tučňák. Zde jsou uvedena jen
jména nových občánků bez dalších informací. Pokud souhlasíte se zveřejněním jména vašeho
dítěte u příležitosti vítání občánků, zaškrtněte políčko SOUHLASÍM (u tištěné verze připojte
podpis). V případě nesouhlasu nic nezaškrtávejte a ponechte políčko prázdné.
SOUHLASÍM

