Dům dětí a mládeže Choceň, Paraple 1624, 565 01

PŘIHLÁŠKA
na zájmovou činnost 2020/2021
Název kroužku: …………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………. Rodné číslo: …………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonní spojení na rodiče v průběhu kroužku:…………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Škola: ………………………………………………………………………………….
Třída: …………………………
Zdravotní omezení (pokud nějaká jsou, vypište):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dítě může odcházet domů ze zájmového kroužku bez doprovodu.

ANO

NE

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Já, zákonný zástupce dítěte ……………………………………………………………………… svým podpisem potvrzuji, že je mi známo,
že každý účastník podléhá vnitřnímu řádu DDM a respektuje všechny jeho náležitosti a následně pokyny vedoucích.
Vnitřní řád najdete na našich stránkách nebo přímo u nás v DDM.
Potvrzuji, že z pohledu zdravotního stavu je dítě schopno se účastnit výše uvedeného kroužku. Přijímám plnou
odpovědnost za případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Beru na vědomí, že
za bezpečnost dítěte zodpovídá vedoucí pouze po dobu trvání zájmového útvaru. Za cestu dítěte do zájmového
kroužku a zpět přebírám veškerou odpovědnost. Pokud se mé dítě nemůže dostavit do zájmového kroužku je mou
povinností ho omluvit.
Souhlasím s tím, aby organizace Dům dětí a mládeže Choceň zpracovala v souladu se zákonem č. 561/2014 Sb.
o ochraně osobních údajů, dále v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR, osobní údaje mého dítěte v nutném
rozsahu pro svou činnost.
Souhlasím s fotografováním dítěte při aktivitách a publikováním fotografií pro potřeby DDM.

ANO

NE

Přihlášku odevzdejte osobně nebo do schránky DDM Choceň nejpozději do 30. 9. 2020. Na každý kroužek vyplňte
samostatnou přihlášku. Platby jsou uvedené na jedno pololetí školního roku:
 Za první pololetí (1. 10. 2020 – 31. 1. 2021) je nutné platbu uhradit do 31. 10. 2020.
 Za druhé pololetí (1. 2. 2021 – 31. 5. 2021) je nutné platbu uhradit do 28. 2. 2021.
Číslo účtu DDM Choceň – 43-8505100257/0100. Variabilní symbol je přidělen ke každému kroužku. Specifický
symbol je rodné číslo dítěte. Do poznámek uveďte jméno dítěte. Děkujeme.

V …………………………. dne ………………………..

Podpis: ……………………………………………………

