ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na zájmové vzdělávání

**Zásady činnosti v zájmových útvarech DDM Rumburk (výňatek z Vnitřního řádu DDM)

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Dům dětí a mládeže

Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou závaznou přihlášku a zaplatí úplatu
daného zájmového útvaru. Při malém počtu účastníků (počty v jednotlivých ZÚ se liší) v zájmovém
útvaru, může být kroužek rozhodnutím ředitelky zrušen nebo povýšena úplata.
2.
Pokud dojde k porušení „Zásad činnosti v ZÚ“ ze strany člena ZÚ, může být z činnosti ZÚ na základě
rozhodnutí ředitele DDM vyloučen.
3.
Za porušení „Zásad činnosti v ZÚ DDM“ je považováno:
nerespektování Vnitřního řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů DDM,
opakovaná neomluvená neúčast (3x) na schůzkách ZÚ, nezaplacení úplaty daného
ZÚ v řádném termínu.
V takových případech má DDM právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení úplaty. DDM
má také právo úplatu ZÚ vymáhat, pokud nebyla zaplacena v řádném termínu.
4.
Úplata ZÚ se hradí v DDM, vždy do 31. října běžného roku. O placení úplaty na splátky (pololetní,
čtvrtletní či měsíční) rozhoduje vždy ředitelka DDM. Tato výjimka se týká sociálně slabších rodin
a
členů
ZÚ,
kteří
navštěvují
2
a
více
zájmových
útvarů.
Při roční platbě 2 a více ZÚ je možné zažádat o slevu. První návštěva v ZÚ je zdarma.
Úplatu lze uhradit i bezhotovostním převodem na číslo účtu u KB 107-8789080277/0100, VS 1617,
KS 308, do poznámky uvést jméno účastníka vzdělávání a název kroužku.
5.
Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Zákonný zástupce je povinen
předčasné ukončení oznámit písemně s uvedením důvodu. Úplata se vrací pouze ze závažných důvodů
- rodinné důvody, nemoc (schvaluje vždy ředitelka DDM). Úplata ZÚ se vrací vždy na konci školního
roku (v měsíci červnu), po odečtení nezbytných nákladů na ZÚ. V případě dlouhodobé nemoci doloženo písemným potvrzením od lékaře.
6.
Člen ZÚ má právo účastnit se všech aktivit pořádaných DDM vzhledem k jeho věku a schopnostem až
do naplnění kapacity. Člen ZÚ a zákonný zástupce mají právo být informováni o průběhu a výsledcích
zájmového vzdělávání a dávat návrhy na nové aktivity.
7.
V některých ZÚ – např. Florbal,… se v průběhu školního roku mohou vyskytnout další finanční
náklady spojené s jeho činností (např. doprava na soutěže, kostýmy, dresy,…
Podrobné informace o této skutečnosti vždy včas sdělí vedoucí ZÚ.
8.
Zájmové útvary se nekonají o prázdninách a státních svátcích.
9.
Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu do DDM a po celou dobu konání
ZÚ. Nezodpovídají za děti cestou do DDM a cestou domů.
10. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni telefonem, uvedeným na
přihláškách, popř. e-mailem.
11. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s Vnitřním řádem DDM a s bezpečnostními
a požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat. Veškeré závady a úrazy, které se stanou během
činnosti kroužku, hlásí účastník zájmového vzdělávání vedoucímu.
1.

408 01 Rumburk, U stadionu 1133, p. o.
telefon: 412 332 436, mobil: 736 482 481,
e-mail: reditel@ddmrumburk.cz

www.ddmrumburk.cz

PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 17let
Evidenční číslo (vyplní DDM):
1. ZÁJMOVÝ ÚTVAR/klub:………………………………….……..........................................
Den schůzek:………………………….…… čas: .…………….............místo:...............................................

2. ÚČASTNÍK zájmového vzdělávání: /*nutno vyplnit
Jméno a příjmení: …………………………………………………….… …………………………………...
*Rodné číslo: ….....………………… *Státní obč.: …………….… *Zdrav. poj.:……………….....
Adresa bydliště:……………..………………………………………….……………………………………..
*Škola/ročník:…………………………………………………………….………..…………………………

Zdravotní způsobilost( zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání v případě zdrav. znevýhodnění předložte prosím odborné lékařské potvrzení, že dítě může konkrétní ZÚ vykonávat.)

............................................................................................................................. ..............................................
* Speciální potřeby účastníka (poruchy pozornosti-ADD,ADHD,..)
.………………………………………………………………………………………………………………..

3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE účastníka*
Jméno a příjmení: ………..……………………………………………...…..………………………………..
Kontakt (pevná linka, mobilní tel.)
…………………………Email:………………………………………
Dítě odchází domů:
Souhlasím se zasíláním informací z DDM na e-mail:

SAMO/V DOPOROVODU RODIČŮ
ANO / NE

Účastník zájmového vzdělávání je pojištěn. V případě žádosti o odškodnění je potřeba informovat ředitelku
zařízení.

12.
13.

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů svého dítěte pro potřeby DDM Rumburk dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte ze ZÚ a jeho činnosti. Fotografie budou veřejně prezentovány na webu DDM
Rumburk, popř. i dalších médiích (facebook, novinový tisk).

………………………………………

14.

15.

podpis zákonného zástupce*
Tímto podpisem souhlasím se „Zásadami činností v zájmových útvarech DDM Rumburk“ ** (druhá strana přihlášky).
Nevyplňovat!!
Datum první návštěvy v ZÚ: …………………………….…… Datum poslední návštěvy v ZÚ: …………………………….…………….

Druh úplaty: roční – pololetní – měsíční – jednorázová

16.

DDM si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet výrobků členů zájmových útvarů (keramika,
výtvarné práce atd.) pro vlastní potřebu.
Zájmové útvary ve školním roce 2016/2017 zahajují svou činnost v týdnu od 19. září 2016
a ukončují svou činnost v týdnu od 12. do 16. června 2017.
Zákonní zástupci potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže a berou plnou
zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zákonní zástupci uhradí
škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně či jiných důvodů.
Každý účastník je povinen zaplatit částku 50,- Kč jako příspěvek SRP při DDM, a to bez ohledu na to,
kolik ZÚ navštěvuje. Platba bude probíhat v hotovosti v kanceláři DDM Rumburk. Částka bude
použita na činnost SRP při DDM - pořádání akcí, vybavení,…
Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že se seznámili s Vnitřním řádem DDM, který je veřejně
vyvěšen v DDM.

