Dům dětí a mládeže DAMIÁN připravuje ve školním roce 2018 - 2019:
Akce ve volných dnech a o prázdninách
Spontánní činnost (deskové hry, stolní tenis, výtvarná činnost,..)
Sportovní, výtvarné, zábavné, naučné a jiné soutěže
Výukové ekologické programy
Soustředění zájmových kroužků
Příměstské a pobytové tábory, Víkendovky, Činnost OK klubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE


člen kroužku, který chce pokračovat v činnosti z minulého školního roku, musí vyplnit
přihlášku na nový školní rok



zápisné se hradí při úvodní schůzce, při odhlášení z kroužku během prvního měsíce se zápisné
vrací, pozdější odhlášení podléhá pravidlům o storno poplatcích ( odhláška do konce měsíce
listopadu – zápisné se vrací snížené o 50%, pozdější odhláška – zápisné se nevrací)



pravidelné schůzky kroužků probíhají od října 2018 do května 2019,
v případě, že se zájemce přihlásí do kroužku později, výše zápisného se nesnižuje
______________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA do zájmového kroužku Domu dětí a mládeže DAMIÁN
Zájmový kroužek: ………………………………..…………………………………………………………..
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………….
rodné číslo: …………………………….. státní občanství……………………………………………….
bydliště:……………………………………………………………..………………………………………
telefon rodičů :……………………………..škola:…………………………………… třída: …………............
Údaje o zdravotní způsobilosti / případná omezení……………………………………………………
Souhlasíme s tím, aby náš syn/dcera navštěvoval/a zájmový kroužek DDM a prohlašujeme, že jsme obeznámeni s charakterem
činnosti v kroužku. Bereme na vědomí výši a účel poplatku za kroužek. Byli jsme seznámeni s vnitřním, organizačním řádem
DDM DAMIÁN, BOZ a PO. Souhlasíme se zveřejňováním fotografií dětí navštěvujících zájmové kroužky a akce DDM DAMIÁN.
Výstupy jednotlivých kroužků jsou výsledkem tvůrčí činnosti účastníků zájmového vzdělávání a nevztahuje se na ně autorské
právo dle zákona č. 121/2000 Sb. Osobní údaje účastníka a jejich evidence vyplývají ze zákonných podmínek pro poskytování
zájmového vzdělávání. Tyto údaje jsou nezbytné pro zajištění péče o účastníky zájmového vzdělávání, k organizačnímu
zajištění zájmového vzdělávání a vedení školní matriky. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje pro propagační aktivity však podléhají udělení vašeho souhlasu.
Vyplněním a podpisem této přihlášky poskytujeme Domu dětí a mládeže DAMIÁN souhlas se zpracováním osobních
údajů pro vnitřní potřebu organizace.

…………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

…………………………….
Podpis zákonného zástupce

*Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu organizace - pro školní matriku DDM a nebudou zneužity.

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 17. 9. 2018 v Domě dětí a mládeže DAMIÁN,Vančurova 46,
Lanškroun.

