Dům dětí a mládeže KRALOVICE, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace,
Markova 22, 331 41 Kralovice, tel. 373 396 103, mobil 605 247 134 IČO: 21551421

PŘIHLÁŠKA PRO DÍTĚ, ŽÁKA, STUDENTA SŠ A VOŠ školní rok …………………
den konání kroužku ………………………………………………. čas konání kroužku .……………………………………….

Zájmový útvar (kroužek)
Jméno a příjmení účastníka

……………….......................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………

Datum narození …………………………………………. Rodné číslo ………………………………………………………………
Státní občanství (zaškrtněte) ČR

stát EU

jiné

Národnost ……………………… Zdr.poj. .……………

Škola …………………………………………………………………………………… třída ………………………………………………..
Adresa bydliště (včetně PSČ)……………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení zák. zástupců ………………………………………………………………………………………………………
Kontakt na zák. zástupce – telefon ……………………………. e-mail ……………………………………………………..
Zákonní zástupci prohlašují, že přihlášený/á nemá žádná zdravotní postižení či jiná znevýhodnění, která
by mohla mít vliv na poskytované školské služby a činnost v DDM Kralovice, Kožlany. Případná upozornění
na zdravotní stav uveďte na druhé straně přihlášky.
Zákonní zástupci berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené nezletilým účastníkem
v době pobytu v DDM Kralovice a jeho odloučených pracovištích a možnost jejich finanční úhrady. V případě
opakovaného nebo hrubého porušování vnitřního řádu DDM Kralovice, Kožlany účastníkem činnosti může
být tento vyřazen ze zájmového vzdělávání bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Do volného řádku uveďte i jiné skutečnosti, které by měly být vedoucímu zájmového útvaru známy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Zákonní zástupci souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a dále souhlasí pro účely
propagace činností DDM Kralovice, Kožlany se zveřejněním fotografií z činností dětí v zájmovém útvaru ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje výše uvedené jsou požadovány pro
účely školní matriky dle Školského zákona. Pokud rodiče (zákonní zástupci) nesouhlasí se zveřejňováním
fotografií, uvedou tuto skutečnost na druhou stranu přihlášky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem DDM Kralovice, Kožlany.
Stanovený účastnický poplatek uhraďte hotově v DDM Kralovice, Kožlany (nejpozději do konce října 2013
na 1. pololetí, do konce února 2014 na 2. pololetí), jinak je přihláška neplatná a účastník bude vyloučen ze
zájmového vzdělávání. (Ve výjimečných případech může účastník příslušný poplatek předat vedoucímu ZÚ,
kterému vystavíme příslušný doklad o příjmu, který zpět předá účastníkovi).
V ------------------------------------

dne ------------------------- podpis -----------------------------------------------------Datum a podpis rodičů (zákonných zástupců)
↓(vyplní pracovník DDM)↓

1. pololetí - účastnický poplatek ve výši ------------------ uhrazen dne ----------------------- dokladem -----------------------------2. pololetí - účastnický poplatek ve výši ------------------ uhrazen dne ----------------------- dokladem ------------------------------
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