Dům dětí a mládeže Kyjov
příspěvková organizace města Kyjova

Husova 370, 697 01 Kyjov, tel. 518 612 139
e-mail: ddm@domecekkyjov.cz, www. domecekkyjov.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Vyplňte všechny kolonky a pečlivě pročtěte.
Název kroužku:

Školní rok:

Roční úplata za zájmové vzdělávání:
Jméno a příjmení: ………………...………………………………………………………….................
Adresa trvalého bydliště: ………………..………………………………………………………..…....
Škola, třída ……………………………………………
Datum, rok, místo narození: ………………………………………..………………...
Rodné číslo: ……………………………………………….Státní občanství: …………………………
Zdravotní pojišťovna: …………………………
Údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
poskytování zájmového vzdělávání:
……………………………………………………………………………………………………………
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotní znevýhodnění:
………………………………………………………………………………….………………………
Jméno a příjmení, zákonného zástupce:………………………………………….……………………
TELEFON NA RODIČE...............................................................................................................

Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby můj syn/dcera pracoval/a v zájmovém útvaru DDM Kyjov. Zájmový útvar bude navštěvovat
pravidelně a bude se řídit pokyny vedoucího. Dále bude dodržovat bezpečnostní pokyny a vnitřní řád DDM, který najdete
v prostorách DDM a na našich webových stránkách.
Zletilý žák, student a zákonný zástupce je povinen informovat DDM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. Jsou rovněž
povinni informovat DDM o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost přihlášeného účastníka činnosti, a změny v těchto
údajích.
Rodiče jsou povinni přispět na částečnou úhradu nákladů spojených s činností zájmového kroužku formou
příspěvku. V případě, že dítě ukončí předčasně činnost v zájmovém kroužku se tato částka nevrací.

Přihlášku odevzdejte co nejdříve v DDM. Úplatu uhraďte do konce října hotově v DDM .
Příslušný vedoucí zodpovídá za bezpečnost dítěte, pouze ve stanovenou dobu zájmového vzdělávání.
Nestanoví-li vedoucí jinak, dítě bude docházet nejdříve 10 min. před zahájením zájmového kroužku.
Bez odevzdání přihlášky a zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek navštěvovat.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., O ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 1061996
Sb., O osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte, a s zveřejňováním fotografií a videí v rámci propagace činnosti
kroužků a zařízení DDM Kyjov.

Dítě může přicházet a odcházet z kroužku samostatně

ano

ne

podpis zákonného zástupce...................................................
Den provedení platby / vyplní pracovník DDM/ .......................................................................................

