Všeobecné podmínky pro účastníky zájmových útvarů
1) každý účastník zájmového útvaru je povinen odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku svému
vedoucímu včetně dokladu o zaplacení stanovené úplaty. Zákonný zástupce svým podpisem souhlasí
s účastí svého dítěte v zájmovém útvaru a zavazuje se uhradit včas (nejdéle do 2. účasti na schůzce
zájmového útvaru) stanovenou úplatu.
2) účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek a naplnění kapacity zájmových útvarů
3) způsob placení
bezhotovostně - číslo účtu 194643345 / 0100, variabilní symbol rodné číslo účastníka bez čísel za
lomítkem, specifický symbol - číselný kód zájmového útvaru uvedeného v nabídce pro školní rok
platebním terminálem - číslo účtu 194643345 / 0100, variabilní symbol rodné číslo účastníka bez
čísel za lomítkem
4) úplata zájmového útvaru musí být uhrazena na celý školní rok, případně ve dvou splátkách (úplata
na 2. pololetí musí být připsána na účet organizace do konce ledna 2019), doklad o zaplacení je nutné
předložit vedoucímu zájmového útvaru a doporučujeme si jej uschovat
5) snížení úplaty – dle vyhlášky 279/2012 Sb., (o zájmovém vzdělávání)
§ 11 odst. 3 – v případě, že zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi,
(zákon o pomoci v hmotné nouzi), nebo mu náleží zvýšení příspěvku na péči (zákon o sociálních
službách), případně má nárok na úhradu potřeb dítěte (zákon o státní sociální podpoře)
a tuto skutečnost prokáže řediteli
§ 11 odst. 4 – v případě, že zákonný zástupce uhradil stanovenou úplatu za dva zájmové útvary
na celý školní rok, výše úplaty za třetí zájmový útvar je stanovena na 50,- Kč
6) odhlášení účastníka ze zájmového útvaru je možno pouze písemnou formou vedoucímu oddělení a
to k pololetí (tj. k 31. 1. 2019), při dřívějším či pozdějším odhlášení je účastník povinen doplatit (pokud
již tak neučinil) stanovenou úplatu na dané pololetí
7) v případě, že účastník přestane docházet do zájmového útvaru na základě vlastního rozhodnutí,
úplata se nevrací; v případě uvedení závažného či zdravotního důvodu se po dohodě s vedením DDM
nezapočaté pololetí vrací
8) při změně osobních údajů v přihlášce a zdravotního stavu je nutné tuto změnu nahlásit vedoucímu
oddělení
9) při pozdějším přihlášení účastníka do zájmového útvaru se stanovuje úplata za každé započaté
pololetí
10) činnost zájmových útvarů je zahájena 10. 9. 2018, ukončena 15. 6. 2019 (specificky dle počtu
hodin uvedených v nabídce na daný školní rok, v době školních prázdnin je činnost zájmových útvarů
přerušena)
11) ostatní práva a povinnosti jsou upraveny vnitřním řádem organizace
V Sokolově dne 12. 6. 2018

Iva Ondrejková, ředitelka DDM

