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Březiny
den:

Název ZÚ:

čas:

Účastníci kroužku – děti
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

stačí část před lomítkem

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

stačí část před lomítkem

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

stačí část před lomítkem

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna

Účastníci kroužku – rodič / zákonný zástupce / jiný doprovod
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Vztah k dítěti:

rodič

zákonný zástupce

příbuzný

jiný

Vztah k dítěti:

telefon:
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
rodič

zákonný zástupce

příbuzný

jiný

KONTAKTNÍ ÚDAJE na zákonného zástupce (rodič, pěstoun apod)

stačí část před lomítkem

stačí část před lomítkem

telefon:
jméno, příjmení:

E-mail:
PSČ:

* PIŠTE E-MAIL ČITELNĚ!!
Adresa – ulice:

město:

Poznámka pro DDM (například adresa není stejná pro všechny uvedené, kontaktovat jen telefonicky či v případě, že dítě je
svěřeno do péče jen jednoho z rodičů apod):

*
Datum odevzdání přihlášky
* vyplní DDM

podpis rodiče nebo zákonného
zást. MODROU propiskou.

PŘIHLÁŠKA
POKRAČUJE NA
DRUHÉ STRANĚ!

PŘIHLÁŠKA PRO RODIČE + DĚTI

Zájmové útvary Domu dětí a mládeže Děčín, šk.rok 2019 / 2020

strana 2

ŽÁDOST O SLEVU Z CENY KROUŽKU

Žádám o slevu na tento ZÚ podle „Směrnice o úplatě zájmového vzdělávání S-3/2013 a splňuji některou z uvedených
podmínek:
sleva 5% - přihlašuji se do 26.9. akt. šk. roku, uhrazuji CELOU cenu kroužku a v
minulosti se výše uvedení účastnili akce DDM s názvem : ----------------------------------->
dítě chodí na 3 a více kroužků v DDM

Jména dětí, kterých se
to týká:

mám nárok na jinou slevu – hmotná nouze, pěstounská péče apod
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Beru na vědomí, že DDM zodpovídá za dítě pouze od převzetí vedoucím ZÚ a po skončení ZÚ nenese za dítě odpovědnost.
2. Rodič je povinen informovat DDM nebo vedoucího ZÚ v případě, že bude dítě déle jak 2 schůzky nepřítomné.
3. Podmínkou ukončení docházky do ZÚ a případnému vrácení nevychozeného poplatku je řádně vyplněná ODHLÁŠKA!
4. Přihlášením dítěte do ZÚ nevzniká žádný nárok na účast na vystoupeních, závodech, akcích a táborech. Výběr reprezentačních
účastníků na zmiňované akce je v kompetenci vedoucího.
5. Podpisem potvrzuji, že účastník kroužku je plně zdravotně i psychicky způsobilý se ZÚ účastnit dle pravidel ZÚ.
6. Při předávání peněz DDM Děčín (úhrada kroužků, kostýmů či jiných plateb) v hotovosti, si vždy vyžádejte doklad o provedení platby a
TENTO DOKLAD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE !! ÚČASTNÍK SE ZAVAZUJE UHRADIT PŘÍSPĚVĚK ZÚ.
Byl(a) jsem seznámen(a) s „Organizačním řádem DDM, Vnitřním řádem a GDPR Směrnicí“ pro aktuální školní rok, všemu jsem
porozumněl/a a beru jej na vědomí! Dokumenty jsou k nahlédnutí v DDM Děčín nebo na www.ddmdecin.eu

Ochrana osobních údajů
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů vás informujeme, že zpracování osobních údajů uvedených v přihlášce nám umožňuje zákon č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vaše osobní údaje
zpracováváme na účelem přijetí dítěte/rodiče do zájmového útvaru a budeme je mít uložené po dobu 3 let.
Vaše osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům. Další informace dle GDPR naleznete na webových
stránkách DDM.

