Závazná přihláška na kroužky DDM 2017 / 2018
Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………………..

Rodné číslo: ………………………………………..

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

Třída: …………………………………………………..

Adresa:
Ulice: ……………………………………………………………………………..
Město: ………………………………………………………

Č.p.: ……………………………………………………………….

PSČ: ……………..

Mobil (dítě): …………………..……………

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………………….............
Mobil/Telefon (rodič): ……………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………..

Jméno druhého zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………………..
Mobil/Telefon (rodič): …………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………..

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY









Kroužek předškoláka
Angličtina pro nejmenší (předškoláci+1. třída)
Minidance (5 - 8 let)
Keramika pro nejmenší a jejich rodiče
Florbal - přípravka
Výtvarný ateliér pro nejmenší
Flétnička nebo klávesy

ZDARMA
400 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
400 Kč
1000 Kč/individuální cena

TANEČNÍ KROU ŽKY




Minidance (5 - 8 let)
Street Dance (2. - 5. třída)

FLORBAL
„HRADEČTÍ LVI" - FBC SION (florbalový klub)

Přípravka (2009/2010)

Elévové (2007/2008)

Vysoká nad Labem (přípravka) (2009/2010)

Vysoká nad Labem (elévové+mladší žáci+starší žáci)

Mladší žáci (2005/2006)

Starší žáci (2003/2004)

Dorost (2001/2002)

Junioři (2000/1999)

300 Kč
500 Kč

1 trénink/týden
3 tréninky /týden
1 trénink /týden
3 tréninky /týden
3 tréninky /týden
4 tréninky /týden
4 tréninky /týden
4 tréninky /týden

500 Kč
1200 Kč
500 Kč
1000 Kč
1800 Kč
2000 Kč
2000 Kč
2000 Kč

SPORTOVNÍ KROUŽKY - VOLEJBAL




Volejbal (5. - 9. třída)
Minivolejbal (6-10 let)

NOVINKA

2 tréninky /týden
2 tréninky /týden

800 Kč
800 Kč

NOVINKA

500 Kč
400 Kč
400 Kč

SPORTOVNÍ KROU ŽKY - OSTATNÍ





Sportovní kroužek – outdoor
Fotbalový kroužek & stolní tenis
Bodystyling (5.-9. třída)

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY




Přírodovědný kroužek (1. - 4. třída)
Přežití v přírodě

NOVINKA

400 Kč
400 Kč

HUDEBNÍ KROUŽKY



Klávesy sólo (individuální výuka)

1800 Kč

p. Haltufová - 605 741 524, p. Vítová - 602 452 171



Klávesy DUO (výuka ve dvojicích)

1200 Kč

p. Haltufová - 605 741 524, p. Vítová - 602 452 171



Klavír sólo (individuální výuka)

1800 Kč

p. Zusčáková - 604 440 971



Klavír DUO (výuka ve dvojicích)

1200 Kč

p. Zusčáková - 604 440 971



Flétna (skupinová výuka)

1000 Kč

p. Haltufová - 605 741 524



Kytara (individuální výuka)

1500 Kč

p. Vítová - 602 452 171, p. Verner - 606 709 205



Kytara (skupinová výuka)

1000 Kč

p. Vítová - 602 452 171, p. Verner - 606 709 205

UMĚLECKÉ A KREATIVNÍ KROU ŽKY








Šikovné ruce (1. - 4. třída)
Keramika (1. - 5. třída)
Dramatický kroužek (2. – 6. třída)
Malba (1. – 6. třída)
Vaření (1. – 4. třída)
Výtvarný ateliér (5. – 9. třída)

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Angličtina pro prvňáčky

Angličtina – konverzace (2. - 3. třída)

Angličtina – konverzace (3. - 4. třída)

Angličtina – konverzace (5. - 9. třída)

500 Kč
1000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
400 Kč

ZDARMA
400 Kč
400 Kč
400 Kč

TECHNICKÉ KROUŽKY A ICT







Technika I – doporučeno pro 1. - 3. třídu
Technika II – doporučeno pro 2. - 4. třídu
Technika III – doporučeno pro 3. - 4. třídu
Technika IV – doporučeno pro 5. - 9. třídu
Technika – Legorobot (3. - 6. třída)

400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč

OSTATNÍ KROU ŽKY





Historicko-turistický kroužek (1. - 6. třída)
Deskové hry (1. - 4. třída)
DoFe klub Cena vévody z Edinburghu (8. - SŠ třída)

400 Kč
300 Kč
ZDARMA

KURZY PRO DOSPĚLÉ




Volejbal
Florbal

500 Kč
500 Kč

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Kroužky budou otevřeny pouze v případě naplnění minimální kapacity (cca 5 dětí)!
U každého kroužku je uvedena cena za pololetí. Přihlášky odevzdejte vedoucím kroužků nebo do kanceláře DDM co
nejdříve, nejpozději do pátku 22. 9. 2017. Při překročení kapacity kroužku bude o pořadí rozhodovat datum doručení
do kanceláře DDM.
Termín placení kroužků je stanoven za 1. pololetí do 29. 9. 2017 a ve 2. pololetí do 26. 1. 2018. V případě pozdní
platby (po upomenutí) jsme nuceni účtovat penále 50,- Kč, za každý další započatý týden!
Platbu posílejte na účet č. 2300460315 / 2010 (DDM Nová generace), variabilní symbol uvádějte přidělené
číslo, které naleznete po přihlášení do EduPage DDM v sekci plateb v pravé horní části, do poznámky
napište jméno a příjmení dítěte.
Upozorňujeme, že se jedná o závaznou přihlášku a případné nahodilé změny bez vážných důvodů budou řešeny storno
poplatkem 50,- Kč.
Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců a provoz DDM je stanoven vnitřním řádem DDM (který je
přístupný v kanceláři DDM a na webu www.ddmng.cz).
Veškeré bližší informace najdete na našem webu www.hradectilvi.cz nebo www.ddmng.cz .
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě a o osobě Vašeho
dítěte zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je
DDM Nová generace, IČ: 71341404 se sídlem Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové (dále jen „správce“). Správce můžete
kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 608 700 227 nebo prostřednictvím e-mailu
na adrese info@ddmng.cz.

Osobní údaje zpracováváme za účelem evidence v systému zájmových kroužků DDM Nová generace, a to na základě
oprávněného zájmu správce z titulu zákonné povinnosti.

V……………………………….. dne ………………….…

……………………………..….……
podpis zákonného zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů
žáka/studenta
DDM Nová generace (dále jen „DDM“) udělený zákonným zástupcem žáka/studenta

Jméno a příjmení žáka/studenta:

Rodné číslo:

Zastoupený rodičem (zákonným zástupcem) – u nezletilých žáků/studentů
Jméno a příjmení:

Souhlasím s bezúplatným pořízením a uveřejňováním obrazových a zvukových záznamů žáka/studenta,
pořízených v rámci volnočasových aktivit či činnosti organizované DDM, a to výlučně za účelem propagace
DDM, a tedy zejména pro účel:
a) propagace DDM na webových stránkách DDM www.ddmng.cz, na Facebookovém profilu DDM, na profilu DDM na dalších sociálních sítích
b) zveřejnění v propagačních materiálech DDM,
c) zpřístupnění na akcích s účastí DDM,
d) zpřístupnění prostřednictvím sítě internetu k neomezenému zveřejnění,
e) zpřístupnění prostřednictvím tiskových materiálů postupovaných médiím v podobě tiskové zprávy k neomezenému zveřejnění

Osobní údaje budou zpracovány a spravovány výhradně DDM, a to po celou dobu její existence.
Beru na vědomí, že udělený souhlas mohu kdykoli písemně odvolat na adrese DDM. Dále beru na vědomí,
že mohu kdykoliv žádat přístup ke svým osobním údajům a že se mohu na DDM domáhat smazání
obrazových a zvukových záznamů nebo jejich částí zachycujících osobu žáka/studenta.

V Hradci Králové dne

......................................................
rodič/e (u nezletilých žáků/studentů)

