
  

  

Přihláška  

  

  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU   

„CHEMIE PRO ŽIVOT“  

  

Fakulta chemicko-technologická  

  

  

Jméno a příjmení, titul    

Datum narození    

Adresa bydliště  

  

  

Nejvyšší dosažené vzdělání    

Telefon    

e-mail    

Podpis     

Vyplněním přihlášky přistupujete na „Podmínky poskytování programu“.  

    

Univerzita třetího věku „Chemie pro život“  

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice 

https://fcht.upce.cz/fcht/univerzita-tretiho-veku, email: u3v.fcht@upce.cz, telefon: 466037198  

bankovní spojení: 37030561/0100, variabilní symbol 30352  
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Podmínky poskytování kurzu  

  

Obecné  

Kurz je pořádán Fakultou chemicko-technologickou.    

Přednášky budou probíhat v učebně HB S19 fakulty, Studentská 573.  

Na kurz je třeba se přihlásit buď elektronicky, nebo písemně zasláním poštou.  

Studijní program bude otevřen při počtu minimálně 10 účastníků. Uzávěrka 

přihlášek pro akademický rok 2021-22 je 21. ledna. 2022.  

  

Platební podmínky  

Poplatek za výuku a administrativní úkony v jednom semestru je 600,- Kč.  Lze 

jej uhradit:  

-  bankovním převodem:  

číslo účtu Univerzity Pardubice: 37030561/0100  
variabilní symbol: 30352  

do poznámky: U3V + jméno účastníka   

-    nebo poštovní poukázkou:  

adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 532 10 

Pardubice  

účel platby: U3V  

  

Kontakt, informace:  

Email: u3v.fcht@upce.cz  

Web: https://fcht.upce.cz/fcht/univerzita-tretiho-veku Dagmar 

Kopicová, tel: 466 037 197  

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., tel: 466 037 197   

  

Zásady zpracování osobních údajů  

−  Před odesláním přihlášky na kurz si, prosím, prostudujte naše prohlášení k ochraně 

osobních údajů.  

−  Vyplněním přihlášky berte na vědomí, že pro účely zajištění našeho smluvního vztahu je 

nezbytné zpracování a uchování dále uvedených osobních údajů.  

−  Zpracovávat budeme tyto údaje:  

−  Jméno, příjmení a tituly coby základní identifikaci účastníka kurzu.  

−  Adresu a datum narození je nutné uvést dle požadavku MŠMT pro poskytnutí dotace na 

U3V (provoz U3V je částečně hrazen z prostředků poskytnutých MŠMT).  

−  E-mail a telefonní číslo jsou pro potřeby komunikace s registrovanými účastníky kurzu.  

−  Jméno a příjmení ve formě prezenčních listin budou poskytnuty při kontrole třetí straně, 

kterou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dalším subjektům 

nebudou předávány.  

−  Během výukových akcí jsou pořizovány fotografie, které pak mohou být použity pro 

informování o aktivitách v rámci U3V a případně jako dokumentace k příležitostným 

článkům informujícím o našem U3V.  
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