
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KŘENOVÁ V BRNĚ 
ul. Křenová 21A, 602 00 BRNO, tel. +420 739 521 857, e-mail: info@farnostkrenova.cz 

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ  ve škol. roce 2022/23 

Jméno a příjmení ....................................................................... Datum narození ..................................  

Trvalé bydliště ...........................................................................................................................................  

Telefon rodičů ...................................................... Email ..........................................................................  

Škola .....................................................................Třída (ve škol. roce 2022/23) ......................................  

Dítě bylo pokřtěno   ANO   NE                              Dítě bylo u 1. sv. přijímání   ANO   NE  

Žák navštěvoval náboženství v těchto třídách: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Kontakt na rodiče nebo zákonné zástupce: …………………………………………………………… 

Potvrzuji správnost údajů uvedených na této přihlášce. Souhlasím se zpracováním osobních dat pro účely pastorace dětí a mládeže ve farnosti. 

Farnost Křenová v Brně nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Souhlasím - nesouhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách farnosti. 

 

................................       ..............................................  

 datum         podpis jednoho z rodičů  

Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo na faře nejlépe do 11. 9. 2022. Přihláška je také na www.farnostkrenova.cz .   
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