Prohlášení rodičů:

Prohlášení rodičů:

Beru na vědomí, že každý přihlášený je povinen dodržovat řád
DDM, bezpečnostní předpisy a pokyny vedoucího zájmového
kroužku. Prohlašuji, že jsem seznámen se školním řádem a
vnitřním řádem DDM.
Za bezpečnost přihlášeného zodpovídá DDM pouze
po dobu trvání zájmového kroužku. Pokud se dítě nemůže
dostavit na kroužek, jeho zákonný zástupce je povinen ho
omluvit.
Beru na vědomí, že DDM nezodpovídá za vzniklé škody
cenných předmětů, které si děti případně přinesou
na kroužek (mobilní telefon, peníze…).
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zák. č.
110/2019 Sb. v platném znění a využitím rodného čísla podle
zák.č. 304/2013 Sb., v platném znění v souvislosti s vedením
školní matriky DDM Vamberk dle zák.č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). Tato přihláška slouží pouze pro vnitřní potřebu DDM
Vamberk a není veřejně přístupná.
Svým podpisem dále stvrzuji souhlas s pořízením fotografií a
videí a jejich případným zveřejněním v rámci propagace DDM.
Současně beru na vědomí, že členskou úplatu
za zájmový kroužek uhradím do konce měsíce října
za 1.pololetí a do konce února za 2.pololetí.
Při ukončení členství v kroužku se částka za ZÚ nevrací!
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
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Datum:…………..Podpis rodičů:…………………
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PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
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Kroužek: ……………………………………………..……

Kroužek: ……………………………………………..……

Jméno a příjmení:………………………………..…….……
Bydliště:……………………………….………………...……
Datum narození:………………………...…..…….…….…..
Rodné číslo:………………………………………...…….....
Škola a třída:…………………Zdravotní pojišťovna:……..
Zákonní zástupci:
Matka:……………………………….…………….……...….
Telefon:………………………………….………….……….
Email:………………………………………………………..
Otec:……………………………...…….…………..………..
Telefon:………………………………….......................……
Email:………………………………………………………..
Upozornění na zdravotní problémy dítěte:
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Dítě může X nemůže z kroužku chodit samostatně domů.
(nehodící se škrtněte)
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Pokud dítě nebude chodit domů samo, musí být vyzvednuto
nejdéle do 10 minut po ukončení kroužku. Dítě jinak bude
puštěno samotné.

Pokud dítě nebude chodit domů samo, musí být vyzvednuto
nejdéle do 10 minut po ukončení kroužku. Dítě jinak bude
puštěno samotné.

Datum:…………….Podpis:………………….

Datum:…………….Podpis:………………….

