Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, p.o. Opletalova 673
mobil: 778 760 046, www.cdmbenesov.cz

PŘIHLÁŠKA
do zájmového útvaru na školní rok 2021/2022
Zájmový útvar:

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

Jméno a příjmení:

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

Datum narození:

..........................Rodné číslo:........................................................

Státní příslušnost:

.........................Pohlaví:…............................................................

Bydliště:

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

Třída:

...........

Zdrav. pojišťovna:

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

Zdravotní omezení:

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

Telefon (dítě):

Škola: ..........................................................................

......................... E-mail (dítě): ...........................................................

Jméno rodiče/zákonného zástupce: .......................................................………………….
Telefon (rodič): ...........................................................................................................
E-mail (rodič): ...........................................................................................................
Moje dítě bude odcházet ze zájmového útvaru pravidelně samo domů:

ANO

NE

*Odhlášení dítěte ze zájmového útvaru musí být provedeno osobně v kanceláři CDM nebo písemně.
V případě, že tak nebude učiněno, je zákonný zástupce povinen uhradit celé kroužkovné.*
Beru na vědomí, že Centrum dětí a mládeže zodpovídá za dítě pouze od převzetí vedoucím zájmového útvaru do konce
zájmové činnosti. Po skončení zájmového útvaru nenese CDM za dítě odpovědnost.
Členem zájmového útvaru (dále jen ZÚ) se stává každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí jednorázový
paušální poplatek. Tento poplatek je použit na částečnou úhradu provozních nákladů ZÚ a v případě, že dítě přeruší
činnost, není nárok na jeho vrácení.
Člen ZÚ je povinen dodržovat stanovená pravidla chování, se kterými bude seznámen na první schůzce. Za jejich
hrubé nebo pravidelné porušování může být ze zájmové činnosti vyloučen.
Beru na vědomí, že CDM může z technických nebo organizačních důvodů schůzku zrušit, či přesunout na jiný termín.

V .......................................... dne .............

.........................................
podpis rodiče nebo zák. zástupce

Osobní údaje zpracováváme dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o platbách na školní rok 2021/2022
(USCHOVEJTE!)

Platby budou preferovány bankovním převodem na účet 415 457 2309/0800.
Mimořádně je možné platby provést v budově CDM a to v úřední dny (pondělí
a středa). Platbu za 1. pol. je nutné uhradit nejpozději do 31. října 2021 a
platbu za 2. pol. nejpozději do 28. února 2022. Při zadání platby uvádějte
jméno dítěte a kroužek, za který platbu provádíte. Odhlášení dítěte ze
zájmového útvaru musí být provedeno osobně v kanceláři CDM nebo
písemně. V případě, že tak nebude učiněno, je zákonný zástupce povinen
uhradit celé kroužkovné.
Děkujeme

