
 Dům dětí a mládeže Vyškov 
Vyškov, Brněnská 7, tel. 517 348 962, e-mail: rezna@ddm.vys.cz 

 
Přihláška na víkendovou pobytovou akci  

 

Název:                  „Nocování na seně“ 

Termín konání:  19. – 20.1.  2013 

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………….……. Rodné.č……………………………..…. 

Místo trvalého pobytu……..........................................……...............Stát.občanství………….…… 

Zdravotní pojišťovna:…………………………………………….. 

Zákonný zástupce:………………………………………………………………………………….………………………………….  

Místo trvalého pobytu…………………….....................……......................telefon………………………..... 

Potvrzuji, že přihlášený/á je zdravotně způsobilý/á pro výše uvedené zájmově vzdělávání  

 nemá*)  - má zdravotní potíže*) vypište jaké………………………………………..........……………………….. 

*) nehodící se škrtněte 

Souhlasím s přihláškou svého dítěte na výše uvedenou zájmově vzdělávací aktivitu a 

zavazuji se, že uhradím zápisné dle přiložených propozic. 

 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb. V platném znění a využitím 
rodného čísla podle zák.č. 133/2000 Sb., v platném znění v souvislosti s vedením školní matriky 
DDM Vyškov dle zák.č. 561/2004 Sb. 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák.č. 
101/2000 Sb. V platném znění. Dále beru na vědomí, že DDM Vyškov zpracovává a dále využívá 
k prezentaci a propagaci své činnosti fotodokumentaci a videozáznamy z veškeré činnosti  
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem DDM / viz. www.ddm.vys.cz/. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:……………………… 
 
 
Podpis zákonného zástupce…………………………………. 
 



P O K Y N Y 
na supervíkend 

Nocování na seně 

 

Termín konání:  19. – 20.1.  2013  

Zahájení:        19.1. 2013 v 9:00 hod v budově DDM Vyškov 

Ukončení:       20.1. 2013 ve 12:00 hod taktéž v budově DDM Vyškov 

Místo konání: jezdecký areál Šafářský dvůr a budova DDM Vyškov              

Ubytování: v budově DDM Vyškov zcela turisticky s vlastním spacákem a 

karimatkou, v budově je světlo, teplo a teplá voda, zajistíme i trochu sena       

Strava: V kuchyňce DDM Vyškov bude zajištěn sobotní oběd a večeře, nedělní 

snídaně a pitný režim. Malé svačinky z vlastních zdrojů! 

Poplatek:  240,-Kč (nutno uhradit do 11.1.2013), poplatek zahrnuje ubytování a 

stravu    

Co s sebou :  Sportovní oblečení a obutí do tělocvičny, oblečení na jízdu na koni, 
spacák, karimatku a oblečení na spaní, základní hygienické potřeby, něco málo na 
svačinky, psací potřeby a sportovní náladu. 

     

      
  

Těšíme se na Vás       
 

                 

   Jarmila Režná, Naděžda Vybíralová a Petra Daňková 
 
 
 
 


