
18+ PŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ
Kroužek                                                                                 PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU DDM DĚČÍN 2022/2023

 Kroužek spravuje středisko DDM:                    

 Název ZÚ:   den:    hodina: 

Účastník kroužku

 Jméno, příjmení:     Název školy: 

 Věková skupina/škola:                                             

 Rodné číslo:   datum narození:   zdravotní pojišťovna: 

 Ulice:   město:   PSČ: 

 Telefon:  Kontaktní e-mail:  (ČITELNĚ!)

Upozornění na zdravotní stav a jiné potřeby: 

Žádost o slevu

 Žádám o slevu na tento ZÚ podle „Směrnice o úplatě zájmového vzdělávání S-3/2013“:           

 Druh slevy:                                                                                                                                                                          

Pozn: sleva může být poskytnuta pouze účastníkům, u kterých není evidován dluh vůči DDM Děčín

   

      

Dům dětí a mládeže Děčín pobočka DDM, Div išov a 217/8, Děčín 4 pobočka DDM Cv rček – Boletice pobočka DDM, Březiny  98, Děčín 27

Teplická 344/38, 405 02 Děčín tel.: 412 537 127, 775 864 707 V Sídlišti 387, 407 1 Děčín 32 tel.: 775 864 704

tel.: 412 532 403, 775 862 626 tel.: 412 547 629, 775 862 625e-mail: div isov a@ddmdecin.EU e-mail: breziny @ddmdecin.EU

e-mail: ddm@ddmdecin.EU e-mail: boletice@ddmdecin.EU

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

3. Podpisem potvrzuji, že účastník kroužku je plně zdravotně i  psychicky způsobilý se ZÚ účastnit dle pravidel ZÚ.

1. Podmínkou ukončení docházky do ZÚ a případnému vrácení nevychozeného poplatku je řádně vyplněná ODHLÁŠKA!
2. Přihlášením dítěte do ZÚ nevzniká žádný nárok na účast na vystoupeních, závodech, akcích a táborech. Výběr reprezentačních účastníků na 
zmiňované akce je v kompetenci vedoucího.

4. Při předávání peněz DDM Děčín (úhrada kroužků, kostýmů či jiných plateb) v hotovosti, si  vždy vyžádejte doklad o provedení platby a TENTO 
DOKLAD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE !! ÚČASTNÍK SE ZAVAZUJE UHRADIT PŘÍSPĚVĚK ZÚ.
Byl(a) jsem seznámen(a) s „Organizačním řádem DDM a Vnitřním řádem“ pro aktuální školní rok včetne GDPR směrnice ochrany osobních údajů, 
všemu jsem porozumněl/a a beru jej na vědomí! K dispozici jako příloha přihlášky nebo k nahlédnutí ve středisku DDM.
GDPR - Svým podpisem přihlášky berete na vědomí, že v případě účasti kroužku na soutěži/akci budou organizátorovi poskytnuty nezbytné osobní 
údaje (v maximálním rozsahu: jméno, příjmení,věk či datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště).

POSLÁNÍ PŘIHLÁŠKY E-MAILEM: podepsanou přihlášku oskenujte v dostatečné kvalitě – barevně a zašlete na e-mailovou adresu 
příslušného střediska. 

DATUM ODEVZDÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY (vyplní DDM)

podpis účastníka nebo je-li nutné zákonného 
zástupce (podepište prosím MODROU 

propiskou, děkujeme)

Pokračujte na druhou stranu -->

VOŠ

Teplická Divišova Březiny Boletice

ANO NE

mám 3 a více kroužkůjiná sleva (hmotná nouze, pěstounská péče)

nestudující / ostatníSŠ VŠ



ORGANIZAČNÍ ŘÁD DDM platný od 1.9. 2018 (Vnitřní řád na www.ddmdecin.eu nebo k nahlédnutí v DDM)
Důležité upozornění pro rodiče:

1. Za cestu do ZÚ a zpět berou zodpovědnost rodiče. Rodiče potvrzují, že je dítě zdravé a nemá žádné skryté zdravotní 
potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Rodiče uhradí 
škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů vyplývajících z porušení vnitřního řádu DDM či z 
pokynu vedoucího.

2. Pokud dojde z mimořádně vážných důvodů k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně k vystoupení ze 
zájmového útvaru během školního roku, oznámí rodiče tuto skutečnost v kanceláři DDM. Při absenci je třeba se 
předem omluvit vedoucímu ZÚ. Rodiče berou na vědomí, že dítě je na kroužek přihlášeno bez ohledu na jeho docházku
– přihlášení vzniká podáním přihlášky. Kurzovné či zápisné se vrací v poměrné nevyčerpané výši od měsíce 
následujícího od písemného odhlášení účastníka bez ohledu na jeho docházku. 
O vedlejších prázdninách a v době svátků se pravidelné kroužky a kurzy zpravidla nekonají, DDM má prázdninový 
program /výjimky pouze po domluvě s vedoucím ZÚ/.

3. DDM si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet výrobků členů kroužků a kurzů (keramika, výtvarné práce atd.) pro 
vlastní potřebu. V keramické peci se vypalují pouze předměty vyrobené při práci v kroužku, kurzu DDM.

4. Kroužek probíhá zpravidla od října do května roku následujícího.
5. Pohybově-taneční ZÚ s předpokladem reprezentace DDM na soutěžích vyžadují další finanční investici (kostým, náklady

na soutěže atd.)

Ochrana osobních údajů
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů vás informujeme, že zpracování osobních údajů uvedených v přihlášce nám umožňuje zákon č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vaše osobní údaje zpracováváme na
účelem přijetí dítěte/rodiče do zájmového útvaru a budeme je mít uložené po dobu 3 let. Vaše osobní údaje

nepředáváme dalším příjemcům. Další informace dle GDPR naleznete na webových stránkách DDM.

http://www.ddmdecin.eu/

