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

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJMOVÉHO ÚTVARU (KROUŽKU)
1. Přihlášení do zájmového útvaru
Zápis účastníků do zájmových útvarů ve školním roce 2019/2020 probíhá
od 2. září 2019 od 10:00 hodin odevzdáním vyplněné závazné přihlášky.
Odevzdáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí
v uvedeném kroužku a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Účastník je přihlášen
do kroužku na celý školní rok. Přihláška účastníka musí být doručena do DDM před
zahájením kroužku, tj. nejlépe do 30. září 2019.
Účastník může navštívit první hodinu kroužku a až poté se rozhodnout o účasti
v kroužku a zaplacení stanovené úplaty.
Není-li uvedeno jinak, činnost kroužků začíná od úterý 1. října 2019 do pátku
20. prosince 2019 a od pondělí 6. ledna 2020 do pátku 5. června 2020.

PŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ OD 2 9. 2019 DO 31. 8. 2020

NÁZEV KROUŽKU

ZÁPISNÉ

Kč

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdrav. pojišťovna:

Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:
Kontaktní telefon:
e-mail:
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace na e-mail.

ANO

NE

Prosíme, sdělte nám informace o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které
by mohly ovlivnit účast v zájmovém útvaru

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

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Beru na vědomí, že byl vydán Vnitřní řád a ŠVP, které obsahují ustanovení podle § 30 Školského
zákona. Vnitřní řád a ŠVP je uložen k nahlédnutí v ředitelně DDM Sluníčko. Osobní údaje
v přihlášce jsou požadovány v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
a jsou vedeny ve školní matrice DDM Sluníčko Otrokovice.
DDM Sluníčko pracuje s uvedenými daty dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně osobních údajů a § 28, odst. 4, zákona č. 561/2004 (Školský zákon).
Účastník je povinen neodkladně poskytnout informace o změnách osobních údajů nastalé
po přihlášení do zájmového útvaru a nahlásit vedoucímu absenci účastníka v zájmovém útvaru.

NESTŘÍHAT

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

2. Způsob úhrady
Každý účastník je povinen uhradit stanovenou úplatu na celý školní rok nejpozději
do 31. října 2019. Nezaplacením této úplaty ve stanoveném termínu se považuje
za odstoupení od přihlášky. Účastník bude o této skutečnosti písemně informován
prostřednictvím emailové korespondence nebo telefonicky.
Kroužky je možné uhradit bezhotovostně na běžný účet a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést Variabilní symbol kroužku (trojmístné číslo
před názvem kroužku) a do zprávy pro příjemce doporučujeme uvést jméno účastníka
pro identifikaci vaší platby.
Po domluvě je možné platbu provést i hotově na pokladně DDM (Otrokovice,
tř. Osvobození 168.)
3. Překážky na straně účastníka
V případě, že účastník přestane docházet do kroužku na základě vlastního rozhodnutí,
úplata se nevrací. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny
bydliště) se na základě písemné žádosti alikvotní část úplaty vrátí.
4. Překážky na straně DDM
DDM si vyhrazuje právo stanovit minimální počet účastníků pro konkrétní kroužky.
Zájmový kroužek, který není naplněn potřebným počtem účastníků, bude k 31. 10. 2019
bude zrušen a účastník bude o této skutečnosti informován prostřednictvím emailové
korespondence nebo telefonicky. V tomto případě bude účastníkovi vrácena alikvotní
část uhrazené úplaty. Zájmový útvar může být zrušen i během školního roku z jiných
objektivních důvodů
-z důvodu odhlášení většího počtu účastníků
- vedoucí kroužku nemůže dále tento kroužek vést a nelze zajistit jiného
kvalifikovaného pracovníka.

Pro úplné přihlášení je potřeba ještě odevzdat souhlas s osobními údaji, který najdete ke
stažení na stránkách www.ddmslunicko.cz nebo na kterémkoliv středisku DDM.

V těchto případech bude účastníkovi vrácena alikvotní část úplaty.
Při stanovení alikvotní části úplaty se přihlíží zejména k počtu uskutečněných schůzek
a k fixním nákladům kroužku, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.
Pokud proběhne maximálně jedna schůzka, bude účastníkovi vráceno 100% úplaty.

Datum:

Datum: ……………………………………………………
S výše uvedeným souhlasím (podpis): ………………………………………………………………………………………

Podpis:

