Dům dětí a mládeže, Třebechovice p. O.
Flesarova 49, 503 46 Třebechovice p O.,tel.495592230
e – mail: info@ddmtre.cz, www.ddmtre.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Dospělí
školní rok 2019/2020
do zájmového útvaru: …………………………………………………………….......................................................................
Jméno účastníka …………………………………………………………………Rodné číslo ……………………………………
Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………….

……………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Zdravotní způsobilost …………………………………………..............................................................................
Další důležitá sdělení :

Bereme plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací o zdravotním stavu. Zároveň bereme
Úplatu za zájmové vzdělávání uhradíme včas a v určené výši. Nepřítomnost na schůzce omluvíme.
Úplata nebo její poměrná část se vrací pouze v případě nemoci trvající 4 a více týdnů, po předložení lékařského potvrzení.
Bereme na vědomí, že v ZÚ se účastník musí řídit pokyny vedoucího, vnitřním řádem DDM a ZÚ a chovat se dle poučení
o BOZ, které provede vedoucí při první schůzce účastníka ZÚ.
V době státních svátků a školních prázdnin se pravidelná činnost ZÚ nekoná.
Platný Vnitřní řád DDM Třebechovice p.O. je vyvěšen ve vstupních prostorách DDM a na webových stránkách DDM

Podpis účastníka …………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Svým podpisem vyjadřujeme souhlas s fotografováním a natáčením při činnosti v DDM a s případným zveřejněním
fotografií, videí a prací účastníků pro propagační účely DDM na nástěnkách v DDM , webových stránkách DDM a
místním tisku (Třebechovické Halo) při splnění etických zásad. ANO ----- NE
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s poskytnutím nezbytných údajů pořadatelům soutěží (závodů). Tyto údaje budou
poskytnuty výhradně k organizačnímu zajištění konkrétní soutěže, bude s nimi nakládáno v souladu s nařízením EU –
GDPR. Uloženy budou po nezbytnou dobu a následně skartovány. ANO ---- NE
S osobními údaji bude nakládáno v souladu s nařízením 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů . Vnitřní Směrnice k nakládání s osobními údaji je zveřejněna na
webu DDM.
Organizace zavazuje, že získané osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní potřeby DDM a nebudou zneužity ani
poskytnuty jiným osobám.
…………………………………………………………………….
Podpis účastníka ( u nezletilých zákonného zástupce)

