Informace členům kroužků
a jejich rodičům:
– členem kroužku se stává ten, kdo odevzdá
řádně vyplněnou přihlášku (buď písemnou
nebo elektronickou formou) a zaplatí poplatek za zájmový útvar
– zápisné pro jednotlivé zájmové kroužky je
stanoveno odlišně s ohledem na náročnost
činnosti a náklady s ní spojené
– člena kroužku mohou během školního roku
odhlásit zákonní zástupci z vážných důvodů
– o vrácení poplatku zákonný zástupce žádá
písemně ředitele, který o vrácení peněz
rozhodne
– zájmové kroužky se nekonají v době (všech)
prázdnin, pro děti totiž pořádáme jednotlivé
akce nebo letní tábor
– vedoucí kroužků přebírají odpovědnost
za nezletilého člena při jeho příchodu
do DDM, do šatny v tělocvičně, popřípadě
na určené pracoviště; nezodpovídají za děti
cestou do a z DDM
– nezletilý člen může odejít předčasně z kroužku pouze na přání rodičů
– v případě, že z vážných důvodů odpadne
schůzka kroužku, budou o této skutečnosti
zákonní zástupci informováni
– na první schůzce budou všichni členové
kroužku seznámeni s vnitřním řádem DDM
Hlinsko, s bezpečnostními a požárními předpisy, vnitřní řád je pro informaci rodičů a veřejnosti k dispozici v kanceláři DDM

POZOR! Nově i možnost přihlášení
na kroužky elektronickou formou na:
www.ddmhlinsko-e-matrika.cz
– pro platby číslo účtu: 1142508349/0800
– zápis do zájmových kroužků DDM bude
probíhat v době od 2 . 9. do 30. 9. 2019
– v případě dotazů nás kontaktujte na tel.
číslech 731 151 772, 737 121 800 nebo
e-mailem ddm–hlinsko@xaz.cz
– více informací na našich webových stránkách a Facebooku, kde najdete přehled
o jednotlivých akcích a samozřejmě
fotografie!
Těšíme se na setkání s Vámi v některém našem
zájmovém kroužku.
zaměstnanci DDM
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Přihláška

šk. rok 2019 – 2020
Kroužek:
..........................................................................
Zápisné: ..........................................................
Jméno a příjmení:
..........................................................................
Rodné číslo:
..........................................................................
Státní občanství: .............................................
Zdravotní pojišťovna: .....................................
Bydliště:
..........................................................................
Škola, třída:
..........................................................................
Omezení zdravotního stavu:
..........................................................................
Kontakt (jméno, tel., e-mail):
Matka .............................................................
..........................................................................
Otec ................................................................
..........................................................................
Souhlas účastníka (zákonného zástupce)
– s výší úplaty na školní rok
– se zpracováním osobních dat pro potřeby organizace a s nařízením EU o ochraně
osobních dat neboli GDPR
– se zveřejňováním dokumentace pro propagaci organizace
Podpis účastníka (zákonného zástupce):
..........................................................................
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