PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018
Dům dětí a mládeže Žatec
Obránců míru 638, 438 01 Žatec
Tel: 415 710 591, Email: ddm-zatec@seznam.cz, www.ddmzatec.cz
Základní údaje účastníka
Jméno

Příjmení

Státní občanství

Rodné číslo

Ulice

Město, PSČ

Škola

Zdravotní pojišťovna
První zákonný zástupce

Jméno a příjmení

Telefon

Adresa
Email
Druhý zákonný zástupce
Jméno a příjmení

Telefon

Adresa
Email
Zájmový kroužek
Název
Poznámka
Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení

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

Samostatně

V doprovodu

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. S údaji poskytnutými v přihlášce je
nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Ve vnitřním řádu DDM jsou uvedeny bližší
informace k danému zákonu. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a
školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.

V Žatci dne : ………………………….

Podpis zákonného zástupce: ..…………………………………….

Informace








Zápis do kroužků a kurzů bude probíhat od 4.9.2017 do 31.10.2017, denně od 8:00 do 18:00
hodin v domě dětí. Do kroužku se můžete přihlásit kdykoliv i po tomto termínu v průběhu celého
školního roku.
Kroužek zahájí svou činnost, přihlásí-li se minimálně 10 zájemců, není-li schválena výjimka.
Podmínkou přijetí do kroužku je odevzdání vyplněné přihlášky + platba.
Kroužky zahájí svou činnost od 18.9.2017 a ukončí svou činnost k 15.6.2018.
Rodiče uhradí zápisné nejpozději do konce měsíce října 2017 za celý školní rok. Zápisné se hradí
hotově, denně od 8:00 do 18:00 hodin v domě dětí.
V případě závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, zranění apod.) se vrací adekvátní část
až po ukončení činnosti zájmového útvaru, tzn. v červnu 2018.

Další informace vám rádi sdělíme na naší adrese:
Dům dětí a mládeže,
Obránců míru 638, 438 01 Žatec,
Tel: 415 710 591,
email: ddm.zatec.krouzek@seznam.cz

