Dům dětí a mládeže, Bystřice 106,
okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 95
tel. 558 995 275 - 7, mobil: 724 061 600, 733 113 738
www.ddmbystrice.cz e-mail: info@ddmbystrice.cz

Přihláška na školní rok 2019/20 pro dospělé
Údaje jsou vyžadovány v souladu s §28 odst3, zákona 561/2004Sb.-Školský zákon. Osobní údaje jsou uchovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ochraně údajů

Název zájmového útvaru/ kurzu: .…………………..……………………….………………………………..…..…….……....
Jméno a příjmení: …………………………………………….……………………………………………………….………...
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...…………….……..……………
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ……………………………………………….. e-mail: ………………..…………………………………...
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem, ŠVP DDM.
Beru na vědomí, že kurz, ZÚ uhradím nejpozději na druhé lekci.
Bankovní účet 1734415349/0800 (VS=číslo ZÚ, do zprávy – jméno a příjmení účastníka), nebo v DDM.
ZÚ pracují zpravidla od 1. 10. do 31. 5. daného roku. V období školních prázdnin a státních svátků ZÚ nepracují.
Zápisné se nevrací! Pouze v závažných případech je možno se dohodnout s ředitelkou DDM (dlouhodobé onemocnění,
stěhování - musí být podloženo).

Dne: …………………….

Podpis účastníka: ……….. ……………………….
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