
 

         D Ů M     DĚTÍ     A     M L Á D E Ž E     P Ř Í B R A M  
          Pod Šachtami 294, Příbram IV   261 01                               tel./fax – 318 623 127 
                    
 

                               PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU  
 

                                      
                               
 ……………………………………………………        ……………………..         ………………………….        ………………………………… 
                   název kroužku                                         den                          hodina (od-do)                       školní rok             
 
 
Jméno a příjmení dítěte : …………………………………………………………………  Rodné číslo  :  ……………………………………. 
 
Datum narození :  …………………………  Bydliště : ………………………………………………………………. PSČ : ……………………   
 
Zdravotní pojišťovna : ……………………………………………..   Škola/třída : ………………………………………………………………. 
 
Rodič – zákonný zástupce : 
 
Jméno matky : …………………………………….  telefon : …………………………. e-mail : …………………………………………………. 
 
Jméno otce :  ………………………………………  telefon : …………………………  e-mail :  .……………………………………………….. 
 
Údaje o zdravotní způsobilosti nebo zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na činnost v zájmovém útvaru : 
 
 

                                                 Všechny uvedené údaje jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu DDM Příbram. 
 
Dítě bude z kroužku odcházet :                          1) samostatně                                       2)  s rodiči 
 
Informace vedení DDM Příbram :  

 Přihlášku odevzdejte úplně vyplněnou a podepsanou vedoucímu kroužku nebo pracovníkovi DDM. 

 DDM má vydán Vnitřní řád, který je součástí Deníků zájmových útvarů a rovněž umístěn v prostorách DDM. 
S tímto Vnitřním řádem se seznámí všichni účastníci zájmových útvarů, kurzů a jejich zákonní zástupci. 

 Celoroční kurzovné je třeba uhradit vcelku - do jednoho měsíce po přihlášení do kroužku.  

 U druhého a dalšího kroužku platí účastník poloviční kurzovné. 

 Pokud účastník svou činnost předčasně ukončí, platba se nevrací  - výjimky povoluje ředitel DDM.  

 Členství v kroužku může být v průběhu roku ukončeno : dobrovolným vystoupením žáka, nebo vyloučením z důvodů 
soustavného nedodržování Vnitřního řádu DDM (na návrh vedoucího kroužku). 

 

       Platba kurzovného je prováděna  bezhotovostním převodem na účet DDM Příbram : 71129813/0300 
                                                     

       Do zprávy pro příjemce je třeba uvést :  1.   název kroužku  
                                                                           2.  jméno účastníka (jako variabilní symbol jeho rodné číslo) 
                                          (Nutné k tomu, aby bylo možno identifikovat plátce).    

 
Potvrzení zákonného zástupce dítěte (rodiče) : 

 Souhlasím, aby můj syn (dcera) navštěvoval/a zájmový kroužek DDM Příbram a budu dbát, aby docházka byla pravidelná 
(v případě nepřítomnosti dítě omluvím osobně, telefonicky, nebo e-mailem).  

 Zdravotní stav dítěte : je schopen/schopna celoroční činnosti vybraného zájmového kroužku. 

 Zletilý žák, student, nebo zákonný zástupce je povinen informovat DDM o změně zdravotní způsobilosti, 
      zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového  
      vzdělávání ve vybraném kroužku DDM Příbram. 
 

    ……………………………………………………           ……………………………         ………………………………………………… 
               podpis vedoucího kroužku                                           datum                                            podpis rodičů 
 
 

                               Nedílnou součástí přihlášky je vyplněný formulář  
                                  „ Souhlas se zpracováním osobních údajů   ˮ
 


