PODMÍNKY PRO KROUŽKY DDM SLUNÍČKO
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Není-li uvedeno jinak, činnost kroužků začíná od pondělí 2. října
2017 do úterý 19. prosince 2017 a od středy 3. ledna 2018 do
pátku 8. června 2018. Pokud člen předčasně ukončí činnost,
zápisné se nevrací.
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zápisné se nevrací.

Kroužek zahajuje svou činnost, přihlásí-li se minimálně 12
zájemců, není-li schválena výjimka. DDM Sluníčko se zavazuje
připravit v období říjen 2017 – červen 2018 30 schůzek či lekcí
pro každou pravidelnou aktivitu, není–li ujednáno jinak.
Při účasti na soutěžích si náklady hradí jednotlivci sami.
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ÚHRADA KROUŽKŮ
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Částka uvedená v nabídce je na celý školní rok, není-li
stanoveno jinak.
Tuto částku uhraďte nejpozději do 31. 10. 2017.
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Kroužky je možné uhradit bezhotovostně na běžný účet,
číslo účtu: 35-4284510237/0100
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Je nutné uvést Variabilní symbol kroužku (trojmístné číslo
před názvem kroužku) a do zprávy pro příjemce Název kroužku
a jméno dítěte.
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Po domluvě je možné platbu provést i hotově na pokladně DDM
(Otrokovice, Tř. Osvobození 168.)
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Pro bližší informace se obraťte na naše webové stránky či
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