Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, tř. Osvobození 168, Otrokovice

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, tř. Osvobození 168, Otrokovice

PŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ

PŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ

NÁZEV KROUŽKU

ZÁPISNÉ

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Kč

Zdrav. pojišťovna:

ZÁPISNÉ

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo trvalého pobytu:
Kontaktní telefon:

NÁZEV KROUŽKU

Kč

Zdrav. pojišťovna:

Místo trvalého pobytu:
Státní občanství:

Kontaktní telefon:

e-mail:
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace na e-mail.

Státní občanství:

e-mail:
ANO

NE

Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace na e-mail.

ANO

NE

Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
poskytování zájmového vzdělávání

Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
poskytování zájmového vzdělávání

Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotního, sociálního znevýhodnění

Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotního, sociálního znevýhodnění

Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše

Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše

Souhlasím s fotografováním přihlášeného člena v rámci činnosti DDM (s archivací těchto
fotografií, s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – kronika, tisk, www stránky,
nástěnky)

Souhlasím s fotografováním přihlášeného člena v rámci činnosti DDM (s archivací těchto
fotografií, s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – kronika, tisk, www stránky,
nástěnky)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Přihlášky pro rodiče s dětmi a přihlášky pro děti, žáky a studenty si můžete vyzvednout na
všech střediscích DDM Sluníčko.

Přihlášky pro rodiče s dětmi a přihlášky pro děti, žáky a studenty si můžete vyzvednout na
všech střediscích DDM Sluníčko.

