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Informace o platbách za kroužky
Vážení rodiče,
zde jsou shrnuty základní informace o platbách za zájmové útvary (kroužky). Prosíme, čtěte pozorně
následující informace. Podrobnosti stanovuje Vnitřní řád DDM.
Provedení platby:
Platit je možné dvojím způsobem, přičemž preferujeme platbu na účet.


na účet DDM číslo: 11 03 64 71 / 0100
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku
máte-li více kroužků, je ideální, pokud zašlete platby jednotlivě pro každý kroužek
na žádost vystavujeme faktury pro zaměstnavatele či pojišťovny



v hotovosti v recepci DDM
provozní doba recepce - pokladny je pondělí - pátek (mimo svátků a prázdnin) 11 - 17 hodin
chcete-li uplatnit sportovní kroužky na zdravotní pojišťovně, při platbě to nahlaste
doklad o platbě si uschovejte

Doba splatnosti kroužků:
 do konce října pro 1. pololetí
 do konce února pro 2. pololetí
 do 1 měsíce od nástupu do kroužku v případě zahájení vzdělávání v průběhu školního roku
Včasná úhrada je závazná pro zařazení dítěte do vzdělávání v daném školním roce.
Vratky a slevy:
 Garantujeme 16 hodin v každém pololetí. Uskuteční-li se jich méně, bude Vám vrácena
poměrná část platby. Prosím, buďte shovívaví, i u nás pracují lidé, kteří mohou být nemocní,
mohou mít vážné osobní nebo rodinné důvody apod. Vzhledem k povaze kroužků a
specifickému zaměření činností jsou často nenahraditelní.
 Za zahájené vzdělávání se poplatek nevrací!
Nejste-li si jisti, navštivte před platbou kroužek na zkoušku - 1 hodina na zkoušku je zdarma.
Vratky a slevy poskytujeme, pouze pokud je kroužek zrušen nebo přesunut ze strany DDM
nebo pokud je účastník řádně a včas omluven z vážných důvodů – zdravotní omezení
potvrzené lékařem, změna bydliště, dlouhodobý ozdravný pobyt apod.
 Nastoupí-li dítě do kroužku v průběhu již zahájeného pololetí, platí se celé pololetí.
Doporučujeme tedy zahajovat vzdělávání ve vhodnou dobu.
 Poskytujeme slevu pro děti v pěstounské péči a rodiny v hmotné nouzi na základě potvrzení.
Nárok na slevu stanovuje vyhláška a je zanesen ve vnitřním řádu DDM.

Prosíme, počítejte s kroužky na celý školní rok a vyčleňte si prostředky včas.
Nakupujeme dětem materiál a pomůcky atd. S Vašimi dětmi počítáme – počítejte i Vy s námi.
Váš DDM TREND Roudnice n. L.

