4. ROČNÍK SENIOR AKADEMIE
S ohledem na úspěšný průběh předešlých ročníků Senior akademie a především pro velký zájem
veřejnosti připravila MČ Praha 12 ve spolupráci s Městskou policií hlavního městy Prahy, její již
čtvrtý ročník.
Projekt Senior akademie je přednostně určen pro seniory a zdravotně a tělesně postižené občany
z městských částí Praha 12 a Praha – Libuš.
Stejně tak jako v minulých ročnících proběhne celkem 12 dvouhodinových přednášek, během
nichž se účastníci seznámí s problematikou prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku,
bezpečnosti seniorů v provozu metropole, se základy právního vědomí, nutné obrany a krajní nouze,
kriminalistikou, mimořádnými událostmi, první pomocí, požární ochranou, domácím násilím,
finanční gramotností, s problematikou tzv. „šmejdů“ a jiných podvodníků, ale také i s pravidly chovu
psů na území hl. m. Prahy. Součástí Senior akademie budou exkurze do Muzea Policie České
republiky, Psího domova v Troji a Centrálního operačního střediska Městské police hlavního města
Prahy.
Cyklus přednášek se uskuteční v průběhu září až prosince letošního roku v prostorách Viničního
domku v Modřanech.
Vzhledem k omezené kapacitě účastníků „Senior akademie“ doporučujeme odevzdat vyplněnou
přihlášku do 31. srpna 2019 na recepci Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, kde budou
přihlášky také k dispozici.

Jiří Karásek
koordinátor prevence kriminality
✂ -----------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA 4. ROČNÍK SENIOR AKADEMIE, POŘÁDANÝ
MČ PRAHA 12 VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ HL. M. PRAHY
Termín konání: od 25. září 2019 do 11. prosince 2019, vždy ve středu od 14:00-16:00 hodin ve Viničním domku
v Modřanech
Zahájení 25. září 2019 ve 14:00 hodin ve Viničním domku
Níže podepsaný zájemce uděluji organizátorům MČ Praha 12 a Policii hl. m. Prahy souhlas se zpracováním osobních údajů ve
smyslu nařízení č. 679/2016 a zákona č. 110/2019 Sb. v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a podpis pro účely závazného
přihlášení na Senior akademii. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, nejdéle však po
dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.
Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, či se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jméno a příjmení
Účastnil/a jsem se předchozích ročníků Senior akademie
Číslo telefonu
Podpis

ANO / NE

