PŘIHLÁŠKA NA PŘÍLEŽITOSTNOU AKCI
DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ – DOMEČEK
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Jedna akce = jedna přihláška.
Činnost a pobyt dětí na akci se řídí návštěvním řádem DDM. Zákonný zástupce uděluje souhlas
s uveřejněním fotografií na webových stránkách DDM a souhlasí s archivací fotografií v DDM
Spálené Poříčí. Na každé akci je zajištěn program a pedagogický dozor dětí a pitný režim. Pokud
není domluveno jinak, nezajišťujeme stravování dětí.
Nepřítomnost žáka a uvolnění před domluveným odchodem, je nutno písemně nebo telefonem
omluvit.

ddm-spaleneporici@centrum.cz

www.domecekspaleneporici.cz

AKCE NÁZEV
DATUM KONÁNÍ

ČAS:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

NÁRODNOST:

ADRESA:
TEL. NA ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCE:

ZDRAV.
POJIŠŤOVNA
DÍTĚTE:

MAILOVÁ ADRESA:
ŠKOLA:

TŘÍDA:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, O
KTERÝCH BY MĚL
VEDOUCÍ VĚDĚT:

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

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

Zásady činnosti na akci DDM Spálené Poříčí
1. Účastníkem akce se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku
zákonným zástupcem.
2. Přihláška je platná po dobu konání akce, pokud nedojde k porušení „Zásad činnosti na
akci DDM" ze strany člena akce.
3. Za porušení „Zásad činnosti na akci DDM Spálené Poříčí" je považováno
nerespektování provozního řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů
DDM. V takových případech má DDM právo vyloučit účastníka z akce bez nároku na
vrácení případného poplatku.
4. Vedoucí akce přebírají zodpovědnost za členy akce při jejich příchodu a po celou dobu
konání akce. Nezodpovídají za děti cestou na akci a cestou domů.
5. V případě, že odpadne domluvená akce nebo se akce pro malý počet účastníků nebude
konat, budou o tom rodiče včas informováni telefonem uvedeném na přihláškách,
popř. e-mailem.
6. Na akci jsou všichni členové seznámeni s provozním řádem DDM a s bezpečnostními a
požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat.
7. Akce jsou prezentací práce pracovníků DDM a o jejím konáním a jejím průběhu je
veřejnost seznamována formou zpráv, zápisů, hodnocení , fotografií apod. Zákonný
zástupce uděluje svým podpisem souhlas s uveřejněním fotografií na webových
stránkách DDM a souhlasí s archivací fotografií v DDM Spálené Poříčí. Veškeré
informace o dítěti budou použity pouze pro potřeby DDM a v souladu s podepsaným
prohlášením GDPR, které je nezbytnou součástí docházky dětí do DDM.
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