Informace o zápisu do zájmových útvarů (ZÚ) 2018/19
Účastníkem pravidelné činnosti, tj. členem ZÚ, se klient stává na základě uhrazení úplaty a vyplněné přihlášky. Ta je
závazná na celý školní rok.
Účastník je povinen řídit se obecně platnými právními předpisy, Vnitřním řádem DDM a dalšími vnitřními předpisy DDM.
Výši úplaty jednotlivých ZÚ a kurzů stanoví ceník ZÚ a kurzů na daný školní rok. Stanovuje se v souladu s §12 vyhl. č.
74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání (dále ve Vnitřním řádu DDM). V úplatě jsou zahrnuty dvě možné absence lektora
během školního roku. Úplata může být snížena nebo odpuštěna dětem, mládeži nebo studentům, splňují-li podmínky § 11,
odst. 3 a, b vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. U vybraných ZÚ mají studenti SŠ, VOŠ a VŠ slevu. Do času ZÚ
je zahrnuta doba na převlečení účastníků a přípravu či úklid místnosti.
Do přihlášky je potřeba uvést povinné údaje: pro školní matriku dle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
je s nimi zacházeno podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Na členy ZÚ se vztahuje společné pojištění DDM.
Způsob úhrady je možný pouze bezhotovostně, platební kartou nebo vkladem na účet v pobočce Fio banky či jiného
bankovního ústavu.
Při platbě je nutné uvést variabilní symbol účastníka.
Úhrada je celoroční nebo pololetní a je nutné ji uhradit do 5 dnů od podání písemné přihlášky, pokud není stanoveno jinak.
Po této lhůtě členství v ZÚ zaniká.
Činnost ZÚ:

1. pololetí od 17. 9. 2018 do 31. 1. 2019
2. pololetí od 1. 2. do 7. 6. 2019

ZÚ se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků (bez náhradních termínů):
Podzimní prázdniny:
29. 10. a 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny:
22. 12. 2018 až 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny:
1. 2. 2019
Jarní prázdniny:
18. 2. až 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny:
18. 4. 2019
Odpadlé schůzky ZÚ v jiných termínech musí být nahrazeny v časech, se kterými je účastník seznámen předem
v dostatečném předstihu. Termíny náhrad se určují zejména podle obsazenosti učeben/tělocvičen a časových možností
lektora. Nevyhovující termín náhrady pro účastníky není důvodem pro vrácení úplaty.
Účastníci ZÚ mimo DDM (v tělocvičnách) se sejdou s lektorem v den první schůzky před hlavním vchodem do budovy školy
a dohodnou se na dalších náležitostech.
Jazykové kurzy pro dospělé probíhají v I. pololetí od 1. 10. 2018 do 31. 1. 2018, ve II. pololetí od 1. 2. do 31. 5. 2019.
Odhlášení ze ZÚ a ukončení činnosti
OBÁVÁTE SE ZMĚN V ROZVRHU?
Svým klientům dáváme garanci vrácení 100% poplatku do 3. návštěvy kroužku. V klidu si dva kroužky vyzkoušejte, a
kdyby cokoliv, obraťte se na nás ohledně odhlášení.
-

v případě, že se účastník 5x nezúčastní činnosti ZÚ a neinformoval DDM o své neúčasti, je považován za
odhlášeného. V takovém případě se úplata nevrací.

Žádost o ukončení činnosti a vrácení části úplaty za ZÚ lze podat pouze v závažných případech, a to:
- změna bydliště, která znemožňuje další účast - žádost je potřeba podat do 14 dnů od této změny na předepsaném
tiskopise
zdravotní důvody znemožňující účast v ZÚ minimálně po dobu 4 týdnů, doložené lékařským potvrzením a
vyplněným předepsaným tiskopisem DDM, odevzdaným do 6 týdnů od první absence v ZÚ.
žádosti z jiných závažných důvodů budou individuálně posouzeny.
Účastnické poplatky (úplatu) vracíme v plné výši pouze v případě důvodů ze strany DDM (neotevření ZÚ, zrušení z jiných
důvodů). Tiskopis obdržíte v Informačních kancelářích DDM.
Informace o DDM naleznete na webových stránkách: www.ddmpraha9.cz. Zde najdete i úplné znění Vnitřního řádu DDM.
Děkujeme, že využíváte našich služeb
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