variabilní
symbol :

Přihláška příměstský tábor DDM
Dům dětí a mládeže Praha 6

LPD

U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 Řepy
tel.: 2 35 32 33 33, tel./fax 2 35 32 33 32
info@ddmp6.cz, www.ddmp6.cz

Léto pražských
dětí (LPD)
na dny:
cena

Přidělen na vyžádání

Týden s muzikou III.

10.8. – 14.8.2015
1200,-/s grantem,1600,-/bez grantu

jméno a příjmení :

rodné číslo :

trvalý pobyt:
PSČ :

státní občanství :

jméno otce :

telefonické spojení :

jméno matky :

telefonické spojení :

e-mail :

mám zájem o zasílání informací e-mailem

pojišťovna:

ano

ne

potvrzení rodičů o zdravotním stavu dítěte, zdravotní omezení :
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ(zákonných zástupců)
- beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů – lékařská zpráva nebo zajištění náhradníka - v tom
případě odečteme manipulační poplatek 50,-)
- souhlasím s tím, že fotografie, pořízené při činnosti DDM zveřejní a použije pro vlastní propagaci
- beru na vědomí, že s údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat
Každý účastník LPD má povinnost dodržovat vnitřní řád. V případě porušení kázně nebo vnitřního řádu má vedoucí právo vyloučit dotyčného z další
činnosti bez nároku na vrácení úplaty. Tuto skutečnost oznámí rodičům.
Účastníkem LPD se zájemce stává složením zápisného a vyplněním přihlášky.
dítě (do 15 let) bude po skončení denního programu odcházet SAMOSTATNĚ, jinou variantu uveďte:

V Praze dne:

Podpis rodičů (zákonných zástupců)

___________________________________________________________________________________________________________
Léto pražských dětí
(LPD)

informace pro rodiče

Týden s muzikou III.

Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 Řepy
tel.: 2 35 32 33 33, tel./fax 2 35 32 33 32
info@ddmp6.cz, www.ddmp6.cz

Účet DDM P6 je vedený u

13132061/0100

KB Praha 6 pod číslem

variabilní symbol :

Přidělen na vyžádání

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Účastníkem LPD se zájemce stává složením zápisného a vyplněním přihlášky.
Platbu můžete provést dvěma způsoby:

a) složením příslušné částky v DDM P6
b) bankovním převodem na náš účet *

Závaznou přihlášku doručte co nejdříve, nejlépe obratem. Platbu uhraďte co nejrychleji.
Vzhledem k omezené kapacitě tábora rozhoduje o zařazení datum dokladu o Vaší platbě do DDM.
Při transakci je nutné uvést přidělený variabilní symbol.

Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky ve všech bodech včetně rodného čísla.
Je to povinnost dle § 22, odst.3 zákona č.531/2004 Sb. ( tzv. Školský zákon )
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ(zákonných zástupců)
- beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů – lékařská zpráva nebo zajištění náhradníka - v tom případě
odečteme manipulační poplatek 50,-)
- souhlasím s tím, že fotografie, pořízené při činnosti DDM zveřejní a použije pro vlastní propagaci
- beru na vědomí, že s údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat
Každý účastník LPD má povinnost dodržovat vnitřní řád. V případě porušení kázně nebo vnitřního řádu má vedoucí právo vyloučit dotyčného z další
činnosti bez nároku na vrácení úplaty. Tuto skutečnost oznámí rodičům.

* Podle sdělení KB není číslo před pomlčkou předčíslím, proto v internetovém a telefonickém bankovnictví pomlčku
vynechte. Při platbě na pokladně KB či v jiných bankách je nutné pomlčku naopak uvést.
Dům dětí mládeže zřizuje a finančně podporuje hlavní město Praha

