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SMERNICE PRO STANOVENI UPLATY V DDM

Stanovení qýše úplaty se řídívyhláškou č.7412005 o zájmovém vzdělávání, s12, ve znění poslední

změty vyhl. ě. 10912011 Sb., s účinnostídnem 31. srpna 2011'.

Úplata či jiné poplatky jsou určeny ředitelkou dle příslušných právních předpisů a finančních
kalkulací. Úplata se řídítouto směrnicí DDM. Výše úplaty za jednotlivé kroužky je zveřejňována
v písemnéNabídce činnostíDomu dětí a mIádeže Syrnfonie Poděbrady v období před zápisem
na ten který

školnírok. Úplata se hradí pololetně nebo za celý školnírok dle vůle účastníkanebo

zákonného zástupce. Úphtu

je možno provést v hotovosti nebo

převodem na účetuvedený

na přihlášce.

Úplatu za první pololetí pravidelné činnosti je nutné uhradit osobně při zápise nebo, v případě
hotovostní platby, v pokladních hodinách, k tomu urěených do konce měsíce zétŤitoho kÍerého
školníhoroku.
Platbu za druhé pololetí je nutné provést do konce měsíce února příslušnéhoškolníroku, v případě
hotovostní platby,

v

pokladních hodinách.

Dle vyhláštry č. 7412005

o

zájmovém vzdělávání,

$

11,

v platném zrrěni,je

možnéúplatu

nazékladě písemně podané a kladně vytízené žádosti ředitelkou DDM snížitnebo odpustit.

Úplata za jiné formy zájmového vzdělávání se řídípravidly, vypsanými
na propagačních materiálech a přihláškách na tu kterou

v nabídce,

formu zájmového vzděIávání

Platba záiohy, vrácení zá'Joby a storno poplatlry za příměstské, pobytové tábory a pobytové
akce:
ZáIohu na příměstské, pobytové tábory a pobytové akce

zálohy. Po tomto termínu se záIoha

je možnévrátit celou do ťermínu platby

již nevrací' Vrací se porrze na

základě žádosti s doložením

vážných důvodůpro ohlášení (potvrzení od lékaře).
Storno poplatky za příměstské, pobýové téhoty a pobýové akce se řídítěmito pravidly:

Rozhodujícím dnem pro stanovení stornopoplatků

je den

odhlášení z tábora. 'Nížeuvedené

stornopoplatky jsou vyčíslenyprocentem z celkové ceny zakaždou přihlášenou osobu, která tábor
zrušila:
30 a více dní před začátkem- částka ve výši zálohy
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-

14 dní před začátkem

13 - 7 dní před začátkem

-

_

40%

60%

z ceny za osobu

z ceny za osobu

6 - 0 dní pÍezačáikem_ 100% zceny zaosobu

Yždy je možnésehnat za přihlášenou osobu nráhradníka. V tom případě, je možnéna zékladě
žádosti vrátit částku v plné qýši.

Úplata za spontánní formu zá$mového vzdělávžníje stanoven a na 2O,- Kč za osobu a hodinu pouze
ve vnitřních prostorách

DDM.

Za porušení vnitřního řádu, projevy šikany, diskriminace a násilí anezaplacení úplaty čijiného
poplatku

za

zájmové vzdělávání můŽe byt účastníkvyloučen ze zájmového vzdéLáváni.
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