DDM Nýrsko,
Prap. Veitla 23
340 22 Nýrsko

Závazná přihláška
Do kroužku: ………………………………………
Jméno a příjmení:…………………………………
Narozen/a: ……………Rodné číslo:……………..
Národnost: ………. Státní občanství:…………….
Zdravotní způsobilost:……………………………
Zdravotní pojišťovna:…………………………….
Bydliště:………………………………………….
Telefon:…………………………………………..
Škola:…………………………………………….
Třída:…………………………………………….
Telefon – matka:…………………………………
Telefon – otec:……………………………………
Osobní údaje uvedené na přihlášce budou použity jen pro vnitřní
potřebu DDM Nýrsko dle zákona č. 2000/101 Sb. ve znění
626/2004.
Souhlasím s pořízením a případným zveřejněním fotografií v rámci
propagace DDM Nýrsko.
Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů DDM Nýrsko
1. Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou
přihlášku a zaplatí poplatek za ZÚ / ceník a pravidla
plateb jsou součástí vnitřní směrnice o platbách
zápisného/
2. Poplatek za ZÚ je nutno zaplatit do měsíce od první
návštěvy kroužku /nejlépe do konce září/.
3. V případě neuhrazení zápisného bude místo nabídnuto
jinému zájemci a účastník je povinen doplatit všechny
jím navštívené schůzky kromě první v ceně 50 Kč za
jednu.
4. V případě ztráty zájmu o kroužek se zápisné nevrací.
5. Rodiče zodpovídají za své dítě při cestě na kroužek a
z kroužku.
6. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních
datech dítěte, změny telefonického spojení, změny
zdravotního stavu.
7. Schůzky zpravidla neprobíhají o školních prázdninách.
8. Všichni účastníci ZÚ jsou na první schůzce seznámeni
s vnitřním řádem DDM a zavazují se ho dodržovat.
9. Členové ZÚ nenosí na kroužek cenné věci, za případnou
ztrátu mobilního telefonu DDM neručí.
10. Členové ZÚ mají povinnost svá kola před DDM
uzamknout a nenechávat na kole cenné věci/ tachometr,
přilba/.
11. Člen ZÚ chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách
DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM
kouřit, pít alkoholické nápoje a požívat drogy.
12. Při porušení vnitřního řádu bude tento člen vyloučen ze
ZÚ bez náhrady.
13. S osobními údaji členů ZÚ bude nakládáno v souladu s §
5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
V ……………….. Dne…………………….
Podpis rodičů:……………………………..

