Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
Tel.: 556 411 311, 777 567 311, www.ddmbilovec.cz

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2018/2019
ZÁJMOVÝ ÚTVAR:
(kroužek, kurz, klub)

Výše školného:

Variabilní
symbol:

Jméno a příjmení
účastníka:
Zdravotní pojišťovna:

Rodné číslo:

Mobilní telefon:

Email:

Státní občanství:

Škola, třída:
Místo trvalého pobytu:

V případě nezletilého účastníka:
Jméno a příjmení otce:
Jméno a příjmení matky:
Mobilní telefon:

Email:

Dítě je zdravotně způsobilé pro činnost ZÚ: * Ano

Dítě může po skončení ZÚ odejít: * Samostatně
*Zakřížkujte vhodnou odpověď.

Ano, ale s omezením

V doprovodu

Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
Tel.: 556 411 311, 777 567 311, www.ddmbilovec.cz

Ostatní informace
•
•
•

•

•

•
•

ZÚ zahajují svoji činnost z pravidla v říjnu a končí v květnu následujícího kalendářního
roku, výuka probíhá pouze ve dnech školního vyučování.
Účastníci zájmového vzdělávání jsou pojištěni za předpokladu řádně vyplněné a
odevzdané přihlášky a uhrazeného poplatku za zájmové vzdělávání.
Účastníci svým podpisem souhlasí s účastí v ZÚ a zavazují se uhradit školné: první
pololetí do 31.10.2018, druhé pololetí do 28.2.2019, a to hotově v DDM nebo na účet
35-7954440287/0100. Variabilní symbol je uveden v úvodu přihlášky, účastníkovi
bude přidělen na schůzce ZÚ.
Členové zájmového vzdělávání se zavazují respektovat Vnitřní řád DDM Bílovec, s nimž
jsou seznamováni na prvních schůzkách a je zveřejněn na nástěnce v budově DDM a
na webových stránkách.
V případě předčasného ukončení zájmového vzdělávání budou účastníkovi odečteny
prokazatelné náklady z uhrazené úplaty a zbývající částka bude vyplacena na konci
školního roku.
Účastníci souhlasí se zasíláním nabídek akcí DDM Bílovec a informací o činnosti ZÚ na
e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. (Zakroužkujte) Ano
Ne
Účastníci odpovídají za své peníze a cennosti, DDM za tyto věci zodpovídá pouze
v případech, že byly svěřeny do úschovy pedagogickému pracovníkovi.

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji
v příloze přihlášky. Dávám tímto výslovný souhlas, aby Dům dětí a mládeže v Bílovci,
příspěvková organizace se sídlem Tovární 188, Bílovec zpracoval ve smyslu evropského
nařízení GDPR, směrnice DDM ke GDPR a v souhlasu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro účely činnosti a evidence
školní matriky DDM. Souhlas poskytuji na celé období docházky účastníka do DDM a na
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví.

Podpis účastníka:

Podpis zákonného zástupce:
(v případě nezletilého účastníka)

