Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh
příspěvková organizace
nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 591 123, mob.: 775 582 885
e-mail:reditelka@ddmpastelka.cz
www.ddmpastelka.cz

PŘIHLÁŠKA 2019/2020
Zájmový útvar: ..........................................................................................................................................
Místo konání: ............................................................................................................................................
Jméno a příjmení: ......................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ...........................................................................................................................
Datum narození: ........................................................Rodné číslo:.............................................................
Státní občanství: .......................................................Zdravotní pojišťovna:..............................................
Škola:..........................................................................Třída:......................................................................
Jméno a příjmení zák. zástupce: ................................................................................................................
Telefon: .................................................................E-mail:.........................................................................
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na poskytování zájmového vzdělávání:....................................................................................................
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotní znevýhodnění: .................................................
....................................................................................................................................................................
Práva a povinnosti členů:
Práva:
 návštěva některých akcí DDM Pastelka za zvýhodněných podmínek
 podíl na tvorbě a realizaci nabídky aktivit
 možnost používání prostor DDM Pastelka
Povinnosti:
 platby v termínu a v dané výši
 přezouvání se a převlékání se ve vyhrazených prostorách
 respektování pokynů pracovníků DDM Pastelka
 dodržování zákazů kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných drog a psychotropních látek
v prostorách a na akcích DDM Pastelka
 prezentace DDM Pastelka na veřejnosti (soutěže, přehlídky, vystoupení, fotodokumentace)
Potvrzení zákonného zástupce:
 souhlasím, aby se můj syn, moje dcera zúčastňovali výše uvedených aktivit v DDM Pastelka
 v případě nepřítomnosti omluvím přihlášeného účastníka činnosti písemně nebo telefonicky
 do aktivit přichází účastník činnosti samostatně, nebo si zákonný zástupce příchod i odchod účastníka
činnosti zajistí sám
 zletilý žák a student, zákonný zástupce jsou povinni informovat DDM Pastelka o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na

Děti, žáci a studenti





průběh zájmového vzdělávání. Dále jsou povinni informovat DDM Pastelka o údajích, které jsou
podstatné pro bezpečnost přihlášeného účastníka při činnosti a o změnách v těchto údajích
roční zápisné zaplatím do 31. 10. daného školního roku a vrací se pouze ze zdravotních důvodů
členové zájmového útvaru se zavazují dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými budou seznámeni
při první schůzce zájmového útvaru
zpracování údajů uvedených v přihlášce je v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb.

ZÁPISNÉ JE NUTNO ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 31. 10. DANÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.






Bez odevzdání přihlášky a úplaty za zájmové vzdělávání nelze aktivitu navštěvovat. Po konzultaci
s ředitelem nebo vedoucím oddělení DDM Pastelka lze výjimečně domluvit pozdější termín splatnosti.
Pokud účastník činnosti předčasně ukončí zájmovou činnost, úplata se nevrací (pouze ze zdravotních
důvodů na základě lékařského potvrzení).
Termín schůzek bude vyvěšen na nástěnkách DDM Pastelka, internetových stránkách
a facebooku. Konkrétní datum zahájení a ukončení zájmového útvaru bude stanoveno operativně podle
zájmu a docházky přihlášených členů. Činnost nebude zahájena v těch zájmových útvarech, o které bude
malý zájem. Účastníkům činnosti bude nabídnut jiný zájmový útvar nebo mu bude vrácena úplata.
DDM Pastelka má vydány organizační a provozní vnitřní řády, se kterými jsou seznámeni všichni přihlášení
účastníci při zahájení činnosti. Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s dokumenty mohou seznámit na
informativních nástěnkách, webových stránkách, případně v kanceláři nebo ředitelně DDM Pastelka
Uherský Ostroh.

V době školních prázdnin a státních svátků kroužky N E P R O B Í H A J Í .
Kroužky probíhají zpravidla v měsících říjen – květen.
Do zájmového útvaru chodí nezletilý účastník s doprovodem

ANO NE

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně
některých zákonů. Svým podpisem udělujete DDM Uherský Ostroh, jakožto správci osobních údajů, svůj
souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány
maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro
nezbytné organizační zajištění zájmového útvaru. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat důležité
informace na vámi uvedený e-mail. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Zároveň také souhlasím
s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách www.ddmpastelka.cz, www.facebook.com/
DDM Pastelka Uherský Ostroh a dalších sociálních kanálů jako YouTube, Twitter, Instagram, Rajče aj. Rovněž
souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace do časopisů,
novin, místních TV kanálů aj. V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a nesouhlasu k pořizování
obrazové dokumentace kontaktujte DDM Uherský Ostroh, příspěvková organizace. Na vaši žádost budou údaje z
databáze vyřazeny.
„Zmocňuji tímto Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace ke zpracování osobních
údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

Jméno zákon. zástupce: ...............................................Podpis zákon. zástupce:...................... ..................
V …………………………………………….........................Dne ............................................................
Vyplní zaměstnanec DDM:

Zápisné: ................... Zaplaceno dne:.......................... Přijal:............................... Kód člena:...................
Děti, žáci a studenti

