Přihláška - školní rok 2019/2020
do zájmového útvaru Domu dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6,784 01 Litovel, tel. 585342448
Zájmový útvar……………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení……………………………………………………. Státní občanství…………………….
Rodné číslo………………………................................................ Datum narození........................................
Adresa trvalého bydliště…………………………………………………………………………………….
Tel. (účastníka)…………………....................................................................................................................
Škola (i MŠ) ………………………………........Zdravotní stav*………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………….…
Telefon zákonného zástupce………………………………………………………………………………....
Bydliště (pokud se liší od bydliště dítěte).........................................................................................................
Kontaktní e-mail:……….……………………………………………………………………………………
* zdravotní problémy a případná omezení uveďte na druhou stranu přihlášky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dům dětí a mládeže Litovel jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „GDPR“), zpracovává při své činnosti osobní údaje svých klientů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 GDPR, a jsou tedy zpracovávány zejména pro splnění právních
povinností, které správci vyplývají mimo jiné ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Dle čl. 37 odst. 7 GDPR byl pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Dům dětí a mládeže Litovel jmenován
Martin Palkovský, e-mal: poverenec.uoou@ddmlitovel.cz

PROHLÁŠENÍ účastníka, zákonného zástupce


Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem DDM Litovel.



Zavazuji se uhradit úplatu za zájmový útvar do 14 dnů od nástupu do něj a 2. pololetí uhradit
nejpozději do poloviny února daného roku.



Dítě (do 15 let) bude po skončení činnosti v zájmovém útvaru odcházet: A - samostatně
B - v doprovodu

Celoroční úplata………………………………………Pololetní úplata………………………………………..
V………………………dne…………

…………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

SOUHLAS účastníka, zákonného zástupce
o Souhlasím s vytvořením foto, video a zvukových záznamů z činnosti kroužku (ZÚ), jehož jsem
členem já nebo mé dítě. Souhlasím s případným zveřejněním záznamů za účelem propagace DDM
Litovel.
V………………………dne…………

…………………………………………………………
zákonný zástupce

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM LITOVEL

1. Docházka do kroužku je kontrolována, nepřítomnost je nutno omluvit písemně nebo telefonicky.
2. Odhlásit dítě z kroužku v průběhu roku mohou pouze zákonní zástupci.
3. Zahájení činnosti kroužků –16. 9. 2019, ukončení 12. 6. 2020. V průběhu prázdnin se kroužky nekonají.
(Prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2019, 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020, 31. 1. 2020, 3. 2. – 9. 2. 2020, 9. 4. 2020)
4. Člen kroužku dodržuje bezpečnostní předpisy a provozní řád DDM. Dodržuje pořádek a čistotu,
cenné věci včetně mobilních telefonů nenechává v šatně, bere si je do kroužku. Mobil je vypnutý,
aby nerušil průběh činnosti.
5. Účastníci jsou povinni plnit pokyny a nařízení pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců.
Při opakovaném porušování vnitřního řádu, o kterém budou zákonní zástupci informováni, může ředitelka
DDM Litovel rozhodnout o podmíněném vyloučení, nebo vyloučení ze všech forem zájmového vzdělávání
uskutečňovaných DDM Litovel.
6. Ve všech prostorách DDM Litovel a místech, kde probíhá činnost DDM, platí přísný zákaz kouření
pro všechny účastníky DDM Litovel.
7. V případě jakékoliv změny je nutno tyto změny oznámit písemně vedoucímu kroužku. (bydliště, tel.)
8. Vrácení úplaty je možné provést pouze ze závažných důvodů - stěhování, ze zdravotních důvodů (musí
být podána písemná žádost, přiložené lékařské potvrzení).

