PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU DDM TACHOV – 2019/2020
Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, tel. 374723893-5, e-mail: mraveniste@ddmtachov.cz

Název kroužku: .......................................................................................................................................................................

Datum narození: ............................................................

Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................................................

Škola, třída: .................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................

Zakroužkujte správnou variantu:

Zdravotní omezení dítěte (zejména u sportovních ZÚ):
ANO – NE
jaká . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rodiče souhlasí se samostatným příchodem a odchodem svých dětí na místo konání kroužku:
ANO – NE
Zákonný zástupce má povinnost sdělit případné speciální vzdělávací potřeby přihlašovaného.
Telefon: MATKA ...................................................................................... OTEC ......................................................................................

..........................................................................................

Podepsaní zákonní zástupci souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.
Školní rok začíná 30. 9. 2019 a končí 29. 5. 2020. Rodiče souhlasí s výší zápisného a zavazují se jej uhradit do 31. 10. 2019
- 1. pol. a do 31. 1. 2020 - 2. pololetí. Činnost zájmových útvarů se řídí Školním vzdělávacím programem DDM
a Vnitřním řádem DDM, rodiče potvrzují, že jsou s těmito dokumenty seznámeni.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ VŠECH UVEDENÝCH ÚDAJŮ!

Datum: .............................................................................................
Pokyny k úhradě zájmových útvarů:
Na účet: 13107704/0600

VS: 6230

Podpis rodičů: ......................................................................

......................................................................

Do zprávy pro příjemce: Název kroužku, jméno dítěte (NUTNÉ ÚDAJE!!!)
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