DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na školní rok 2016 - 2017

do kroužku: .............................................................................................................................................................................................................................................
Třemošná

Zruč

Ledce

Trnová

Jméno, příjmení: .............………………......................................................................................…...................…..................................................................…….
Státní občanství: ..........................................…...
Bydliště:
Škola:

Zdravotní způsobilost: .......…......................................................…………

Narozen/a: ...............................................................................…….

Zdravotní pojišťovna: ..........................................................................……….

……………........…..............................................................................................…….................................................................................................................….
.......................................…..................................................……………...…….......................................................................................................................................

E-mail: ……………....…….............................................................…………................….

Žichlice

Telefon: ..................................................…...............................…
Třída:

……….............................................................................….

Moje dcera/můj syn může odcházet z kroužku bez doprovodu rodiče*:

ano

ne

Souhlasíme s poplatkem určeným na pololetí školního roku na částečné pokrytí nákladů provozu ZÚ. Osobní údaje uvedené na přihlášce budou použity jen pro
vnitřní potřebu DDM Třemošná dle zákona č. 2000/101 Sb. Ve znění 626/2004. Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo
složenkou na číslo účtu: 35-6820300217/0100

Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů
DDM Kamarád Třemošná
Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí poplatek za ZÚ.
Poplatky za jednotlivé činnosti se platí vždy za pololetí. Do konce listopadu roku 2016 za I. pololetí a do konce března roku 2017 za II. pololetí.
V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do tohoto termínu bude místo v ZÚ nabídnuto jinému zájemci a účastník je povinen doplatit všechny jím
navštívené schůzky v částce 50,- Kč za jednu navštívenou hodinu.
Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně odhlásit. Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních
potíží dítěte (nutné potvrzení od lékaře).
Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.
Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Informovat se o další navazující schůzce, zda nedošlo ke změně času či jaké
pomůcky budou děti při činnosti potřebovat.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
Schůzky neprobíhají o školních prázdninách.
Všichni účastníci ZÚ jsou na první schůzce seznámeni s vnitřním řádem DDM a zavazují se ho dodržovat.
Členové ZÚ nenosí na schůzky cenné předměty či větší obnos peněz. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí.
Členové docházející do DDM mají povinnost si svá kola uzamknout do stojanu před budovou DDM. Na kole si nenechávají cenné věci (tachometr,
přilbu,…). Za případnou ztrátu nezajištěného kola a jeho další vybavení DDM neručí.
Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje
a požívat drogy.
Při porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, klubu, který řád porušil, vyloučen bez ohledu na vrácení poplatku za ZÚ.
Všichni členové platí jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem – městem Třemošná.
Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen kroužku bez náhrady z další činnosti vyloučen.
Slevy. Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 nebudou poskytovány žádné slevy, vyjma sociálně slabších rodin. Ty mohou na základě předložené
žádosti s potvrzením požádat pracoviště DDM o zahájení správního řízení o slevu na poplatek. Další slevy mohou uplatnit zájemci, kteří navštěvují
3 nebo více ZÚ, a to opět písemnou formou.
Dlouhodobý poplatek za pravidelnou činnost se vztahuje pouze na účastníky žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ. Na ostatní zájemce (dospělé a předškoláky) se vztahuje doplatek 100,- Kč na pololetí. (Z důvodu omezení přidělovaných dotací z MŠMT od roku 2007).
S osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.
Každý účastník ZÚ (u nezletilých zákonný zástupce) byl seznámen se závaznými pravidly a svým podpisem se ho zavazuje dodržovat.
Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace DDM Kamarád.
* V případě, že dítě může odcházet bez doprovodu rodičů ze ZÚ, veškerou odpovědnost po opuštění ZÚ přebírají rodiče.

V ........................................................................................................................... dne: ...................................................................................................................................		
								

.....................................................................................................................................................................................		
podpis rodičů

