Dům dětí a mládeže BUČOVICE, příspěvková organizace, Vyškovská 376, 685 01 Bučovice
Tel.: 517 383 353, Mob.: 603 565 729
Email: ddmbucovice@gmail.com, http: www.ddmbuc.cz, https://www.facebook.com/ddm.bucovice

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019
Účastník
Jméno, Příjmení
Státní příslušnost

Zdravotní pojišťovna

Ulice, č.p.

Město, PSČ

Rodné číslo

Datum narození

Mobil účastníka

Škola

Třída

Zákonný zástupce
Jméno, Příjmení
Ulice, č.p.

Město, PSČ

Email

Mobil

Zájmový útvar
Název
Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění

Dítě (do 15 let) bude po skončení kroužku (akce) odcházet

Samostatně

V doprovodu

Zde uveďte osoby, které smí dítě vyzvedávat: ______________________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců)
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů
apod.) V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ). Souhlasím s tím, že pořízené fotografie
mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci dle § 84 a § 89, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. S údaji poskytnutými v přihlášce je
nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin
se činnost zájmového útvaru nekoná. Potvrzuji, že jsem se seznámil (a) s vnitřním řádem DDM.

Úhrada školného 2018/2019
Platbu lze provést v hotovosti či bankovním příkazem na účet číslo: 1561456379/0800 – Česká spořitelna.

Variabilní symbol platby kroužků je 111 a do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte, název kroužku!!! (viz nabídka kroužků).
Potvrzení o příjmu školného za I. a II. pololetí vystavíme na vyžádání.
Poplatek je nutno uhradit nejpozději za I. pol. do 31. 10. 2018 a za II. pol. do 31. 1. 2019.
Pokud sjednaná úplata za kroužek není uhrazena v daném termínu, účast v kroužku končí.
Na účastníka se automaticky vztahuje úrazové pojištění, které má DDM Bučovice sjednané s pojišťovnou Kooperativa.

Odevzdání přihlášek
Přihlášku odevzdejte do 27. září 2018 na DDM Bučovice, případně na vrátnici ZŠ Bučovice 710,711 nebo zašlete poštou, či emailem
(ddmbucovice@gmail.com).
První schůzky proběhnou dle stanovených termínů v příloze, v prostorách DDM (pokud není uvedeno jinak).
K zahájení kroužku je třeba dostatečný počet zájemců, v případě velkého zájmu rozhoduje o přijetí datum podání přihlášky.
Kroužky končí 31. 5. 2019 Slavností DDM.
Bližší informace budou na nástěnkách ve školách a na tel. č. 517 383 353, 603 565 729, na DDM denně od 8.00 do 16.00 hodin.

V Bučovicích dne

Podpis rodičů (zákonných zástupců)

