Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Hybešova 3, 664 12 Oslavany, tel: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz

Zápisní lístek
do zájmového útvaru (kroužku)

Oslavany

2021/2022

TRADIČNÍ TANEČNÍ 2021

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..…………………

středa od 18.00 hod.

povinný údaj dle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Místo narození …………........................................................................ Rodné číslo

/

Škola………………………………………………… Třída………………… Státní občanství….………… Zdravotní pojišťovna……………….……………….
Trvalý pobyt ………………………………………………………………………....……….……………………..…… E - mail………………………………………………….......
Upozornění na zdravotní obtíže dítěte……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Jméno a příjmení zák. zástupce ………………………………………………………………………………………Tel./mob. …………………………………………..
Trvalý pobyt zák. zástupce (v případě, že se neshoduje) .……………………………………………………………………………………………….……………….
Adresa pro doručování písemností (v případě, že se neshoduje)…..………………………………………………………………………………………………..
Dítě po skončení ZÚ odchází samo xx , do ŠD Oslavany
, v doprovodu
. Jestliže uvedete v doprovodu,
uveďte, kdo může dítě vyzvednout …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Potvrzuji, že jsem sebe i své dítě seznámil(a) s Vnitřním řádem DDM a ŠD Oslavany. K nahlédnutí na www.ddm-oslavany.cz a v pokladních hod. na pokladně.
Zpracování osobních údajů: Vámi poskytnuté osobní údaje (dále OÚ) budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm.b) GDPR – plnění smlouvy.
1. Vaše OÚ jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do ŠD a dále pak po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem,
vydaným v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.
2. O Vašich právech se správou OÚ více na www.ddm-oslavany.cz v odkazu GDPR – Ochrana osobních údajů.

Datum

Podpis zákonného zástupce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První hodina

ve středu 15. 9. 2021 od 18.00 do 20.30 hod.
V sále Dělnického domu Oslavany
již ve společenském oblečení.
U dívky krátké společenské šaty vcelku (se širší sukní) nebo i sukně a halenka, event. společenský top či
tílko (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do společnosti), rukavičky jsou vhodným doplňkem, ale
jsou na Vašem uvážení. Boty na středně vysokém (5-6 cm) úzkém podpatku, s pevnou patou a tenkou
podrážkou doporučujeme.
U chlapce smoking či tmavý (může, ale nemusí být černý) oblek s bílou košilí a tmavým motýlkem nebo
s jednobarevnou košilí ve světlých pastelových barvách a kravata; tmavé ponožky a tmavé polobotky.
Společenské rukavice jsou u chlapců nezbytné.

Cena tanečních: 1.500,- Kč
Platba je možná na č. ú. 1057250267/0100, variabilní symbol datum narození přihlášeného ve formátu
DDMMRRRR (př. 28062002), konstantní symbol 308, popis – jméno přihlášeného.
V hotovosti – od 17.30 do 18.00 hod. před první lekcí v Dělnickém domě Oslavany.

Formulář přihlášky k dispozici na www.ddm-oslavany.cz
Informace na tel: +420 603 470 905

