
PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

Vybraný zájmový útvar: …………….………………….……………….……….. 

Příjmení a jméno účastníka……….…………………………………………………………………………… 

Datum narozeni: ……….…………………… Statni občanství: …….……… Zdr. pojišťovna: …………… 

 

Zdravotní způsobilost: schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti v ZÚ:  ANO   NE   S OMEZENÍM 

Bydliště: ………………………….…………………………………………………………………………… 

Škola: …………………………………………………………. Třída: …….……….…….…….…………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (matka): ………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………….………………………….. Tel.: ………………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (otec): ………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………….………………………….. Tel.: ………………………………… 

Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., rodiče berou na vědomi a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti 

dítěte v zájmovém útvaru. Poměrná část platby (po odečtení manipulačního poplatku 50,- Kč) se vrací 

pouze ve výjimečných případech (stěhování, zdravotní důvody,…) na základě písemné žádosti. 

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů - "Fotografie dítěte" 
Ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů souhlasím s použitím, zpracováním a se zveřejněním podobizny dítěte 

(fotografie), kterého jsem zákonným zástupcem, ve veřejných přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových 

stránkách, Facebooku a Instagramu DDM, v propagačních materiálech DDM, tisku a v tiskovinách Svůj souhlas dávám na dobu 

10 let. 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne ......................       

 

Podpis zákonného zástupce………………………. 

 

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů - "výsledkové listiny a jmenné seznamy" 
Ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů souhlasím se správou a zveřejněním osobních údajů dítěte, kterého jsem 

zákonným zástupcem v rozsahu jméno, příjmení, věk, škola a třída správcem Dům dětí a mládeže Jednička za účelem propagace 

organizace a ve veřejných přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, Facebooku a Instagramu DDM 

v propagačních materiálech DDM, tisku a v tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let. 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne ......................  

 

Podpis zákonného zástupce………………………. 
Beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu 

na adresu info@ddmdvurkralove.cz nebo písemně zasláním na adresu organizace Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených 

národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování před uvedenou lhůtou, budou její osobní 

údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s vnitřním řádem DDM Jednička a pravidly BOZP. 

Jsem si vědom, že za bezpečnost dítěte přebírá zodpovědnost vedoucí kroužku až ve chvíli začátku 

zájmového kroužku.  

Datum: ………………………………… Podpis zák. zástupce: ………………………………………… 

 

Platba za kroužek musí být uhrazena nejpozději do 31. 10. 2022 a to buď hotově v DDM Jednička, nebo 

bezhotovostně na účet DDM s číslem: 194470229/0300. Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro 

příjemce jméno a příjmení dítěte a jako variabilní symbol - kód kroužku 

V případě změny údajů v přihlášce je okamžitě nutné tyto změny nahlásit pracovníkovi zařízení. 

BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY NELZE DÍTĚ ZAPSAT DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Kontakty: DDM JEDNIČKA, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.  

e-mail: alena.huskova@ddmdvurkralove.cz 

Souhlasím  

Nesouhlasím 

Souhlasím  

Nesouhlasím 


