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Vážení rodiče, 

 

Vítání dětí bylo na jaře roku 2022 znovu obnoveno. Pokud máte zájem přihlásit své dítě na 

tento tradiční obřad, vyplňte formulář, který naleznete na vedlejším listu.  

Nadále nabízíme rodičům, kteří se nechtějí zúčastnit obřadu z důvodu obavy z šíření nemoci 

covid-19, možnost zaslání pamětních předmětů poštou. Vyhověno bude žádostem, které budou 

doručeny do 30. listopadu 2022. 

Podle svých preferencí tedy vyplňte formulář na následující straně a poté jej odevzdejte buď 

pracovnicím matriky, nebo jej zašlete poštou na adresu: Magistrát města Přerova, Kancelář 

primátora, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2. Formulář lze také doručit osobně Mgr. Lence 

Tomečkové, na adresu: náměstí T. G. Masaryka č. 1 nebo jej zaslat naskenovaný 

prostřednictvím e-mailu na adresu: lenka.tomeckova@prerov.eu. V případě zájmu o obřad 

s odevzdáním přihlášky neotálejte a odevzdejte ji do tří týdnů od narození dítěte. 

 

Děkujeme. 
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FORMULÁŘ - VÍTÁNÍ DĚTÍ 

(vyberte formulář podle možnosti, kterou preferujete) 

 

✓ PŘEJI SI ZASLAT PAMĚTNÍ PŘEDMĚTY Z VÍTÁNÍ DĚTÍ POŠTOU 

jméno a příjmení dítěte:  

datum narození dítěte:  

jméno a příjmení matky:  

jméno a příjmení otce:  

kontaktní adresa pro zaslání dárku:  

telefon nebo e-mail:  

Podpisem tohoto formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů k zaslání 

pamětních předmětů z Vítání dětí. 

datum: 
podpis: 

 

Odevzdejte nejpozději do 30. listopadu 2022. 

 

 

 

✓ PŘEJI SI ÚČAST NA OBŘADU VÍTÁNÍ DĚTÍ 

jméno a příjmení dítěte:  

datum narození dítěte:  

jméno a příjmení matky:  

jméno a příjmení otce:  

kontaktní adresa pro zaslání pozvánky 

(případně dárku): 
 

telefon nebo e-mail:  

Podpisem tohoto formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu 

zajištění obřadu Vítání dětí, případně zaslání pamětních předmětů z Vítání dětí, pokud se 

obřad vzhledem k epidemické situaci nebude moci uskutečnit. 

datum: 
podpis: 

 

 

 

 


