Platba I. pololetí

Platba II. pololetí

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ –
DOMEČEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Základní poplatek za kroužek je podle rozpisu nabídek na aktuální školní rok. Tuto částku je nutné uhradit do konce
října. Další poplatky jsou individuální a jsou vybírány proti potvrzení vedoucí pobočky. Jeden kroužek=jedna
přihláška. Činnost a pobyt dětí se řídí návštěvním řádem DDM. Při předčasném ukončení činnosti dítěte v kroužku se
zápisné nevrací. Děti, pro které je kroužek nový, mají možnost kroužek navštěvovat první měsíc zdarma, pro zjištění
jeho zájmu o vybraný kroužek. Poté je nutné poplatek za kroužek uhradit. Zákonný zástupce uděluje souhlas
s uveřejněním fotografií na webových stránkách DDM a souhlasí s archivací fotografií v DDM Spálené Poříčí, pokud
tomu neučiní písemně jinak

Nepřítomnost žáka a uvolnění před domluveným odchodem, je nutno písemně nebo telefonem
omluvit.

KROUŽEK
NÁZEV
JMÉNO
A PŘÍJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ:

NÁRODNOST:

BYDLIŠTĚ:
TELEFON NA
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
MAILOVÁ ADRESA:

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA DÍTĚTE:

ŠKOLA:

TŘÍDA:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ,
O KTERÝCH BY MĚL
VEDOUCÍ KROUŽKU VĚDĚT:

PODPIS
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

ddm-spaleneporici@centrum.cz
www.domecekspaleneporici.cz
https://www.facebook.com/groups/307943585949064/?ref=br_rs
kontakt: Bc. Pavlína Tymlová – 604 285 793

Ve Spáleném Poříčí dne …………………………………………

Zásady činnosti v zájmových útvarech DDM Spálené Poříčí
1. Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí zápisné do
daného zájmového útvaru.
2. Přihláška je platná po celý školní rok, pokud nedojde k porušení „Zásad činnosti v ZÚ" ze strany
člena ZÚ.
3. Za porušení „Zásad činnosti v ZÚ DDM Spálené Poříčí" je považováno nerespektování provozního
řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů DDM. V takových případech má DDM
právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení zápisného.
4. Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Vrácení zápisného lze
provést převedením poplatku na jiný kroužek.
5. O prázdninách a státních svátcích se ZÚ nekonají.
6. Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu a po celou dobu konání ZÚ.
Nezodpovídají za děti cestou na ZÚ a cestou domů.
7. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni telefonem uvedeném na
přihláškách, popř. e-mailem.
8. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním řádem DDM a s
bezpečnostními a požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat.
9. Základní poplatek za kroužek dle rozpisu nabídek na školní rok. Tuto částku je nutné uhradit do
konce října/února. Pokud dítě bude v II. pololetí pokračovat v docházce do kroužků, nebude mít
kroužek uhrazený a v některém z následujících měsíců po pololetí se odhlásí, je nutné uhradit
adekvátní částku za kroužek, podle počtu započatých týdnů docházky – minimální částka je 100,Kč. Další poplatky jsou individuální. Poplatky jsou vybírány proti potvrzení vedoucího pobočky.
Jeden kroužek = jedna přihláška. Činnost a pobyt dětí se řídí návštěvním řádem DDM. Při
předčasném ukončení činnosti dítěte v kroužku se zápisné nevrací. Děti, které kroužek neznají,
mají možnost navštěvovat každý kroužek první měsíc zdarma, pro zjištění zájmu o tento kroužek,
poté je nutné poplatek uhradit. Zákonný zástupce uděluje souhlas s uveřejněním fotografií na
webových stránkách DDM a souhlasí s archivací fotografií v DDM Spálené Poříčí, pokud tomu není
jinak ve vyjádření GDPR. Veškeré informace o dítěti budou použity pouze pro potřeby DDM.

Zájmové útvary DDM ve školním roce zahajují svoji činnost v říjnu a
ukončují svoji činnost poslední týden v květnu.
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Přihláška – DOMEČKÁŘI pro šk.rok 2019/2020
Přihlašuji dceru/syna do kroužku při DDM Spálené Poříčí
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Třída:

Adresa:
Telefon na zákonného zástupce:
e-mail:
Zdravotní omezení:
Příchody a odchody dítěte:
PŘÍCHOD
ODCHOD

MŮŽE DÍTĚ
ODCHÁZET SAMO? *

PONDĚLÍ

ANO – NE

ÚTERÝ

ANO – NE

STŘEDA

ANO - NE

ČTVRTEK

ANO – NE

PÁTEK

ANO - NE

* zakroužkujte, prosím, Vámi vybranou možnost
V případě, že dítě bude odcházet pouze s doprovodem, prosím o jméno a příjmení osoby, která si dítě bude
vyzvedávat a potvrzení jeho souhlasu podpisem.

Vyzvedávající osoba:
Jméno a příjmení:

Podpis:

Nepřítomnost žáka a uvolnění před domluveným odchodem, je nutno písemně nebo telefonem omluvit.

Poplatek – 600,-Kč/školní rok, možnost pololetní platby – 350,-Kč/pololetí

Podpis zákonného zástupce:

Informace o činnosti kroužků najdete:
 v Nabídkovém listu DDM Spálené Poříčí
 na vyžádání na mailu: ddm-spaleneporici@centrum.cz
 na www.domecek-spaleneporici.cz
 https://www.facebook.com/groups/307943585949064/?ref=br_rs
 případně na telefonním čísle 604285793 Tymlová Pavlína
Ve Spáleném Poříčí dne ……………………………………………………………………………

Zásady činnosti v zájmových útvarech DDM Spálené Poříčí
1. Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí zápisné
do daného zájmového útvaru.
2. Přihláška je platná po celý školní rok, pokud nedojde k porušení „Zásad činnosti v ZÚ" ze
strany člena ZÚ.
3. Za porušení „Zásad činnosti v ZÚ DDM Spálené Poříčí" je považováno nerespektování
provozního řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů DDM. V takových
případech má DDM právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení zápisného.
4. Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Vrácení zápisného
lze provést převedením poplatku na jiný kroužek.
5. O prázdninách a státních svátcích se ZÚ nekonají.
6. Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu a po celou dobu konání
ZÚ. Nezodpovídají za děti cestou na ZÚ a cestou domů.
7. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni telefonem
uvedeném na přihláškách, popř. e-mailem.
8. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním řádem DDM a s
bezpečnostními a požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat.
9. Základní poplatek za kroužek dle rozpisu nabídek na školní rok. Tuto částku je nutné
uhradit do konce září/ledna. Pokud dítě bude v II. pololetí pokračovat v docházce do
kroužků, nebude mít kroužek uhrazený a v některém z následujících měsíců po pololetí se
odhlásí, je nutné uhradit adekvátní částku za kroužek, podle počtu započatých týdnů
docházky – minimální částka je 100,-Kč. Další poplatky jsou individuální. Poplatky jsou
vybírány proti potvrzení vedoucího pobočky. Jeden kroužek = jedna přihláška. Činnost a
pobyt dětí se řídí návštěvním řádem DDM. Při předčasném ukončení činnosti dítěte
v kroužku se zápisné nevrací. Děti, které kroužek neznají, mají možnost navštěvovat každý
kroužek první měsíc zdarma, pro zjištění zájmu o tento kroužek, poté je nutné poplatek
uhradit. Zákonný zástupce uděluje souhlas s uveřejněním fotografií na webových stránkách
DDM a souhlasí s archivací fotografií v DDM Spálené Poříčí, pokud tomu není jinak ve
vyjádření GDPR. Veškeré informace o dítěti budou použity pouze pro potřeby DDM.

Zájmové útvary DDM ve školním roce zahajují svoji činnost v říjnu a
ukončují svoji činnost poslední týden v květnu.

