Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov ul. Dr. Karla Englera 195
504 01 Nový Bydžov

Dodatekč.1
K Vnitřnímu řádu
8. Přijímání členů do zájmových útvarů
Přijímání do ZÚ probíhá přihlášením účastníka v informačním systému DDM - Domeček:
1) Online přes webové stránky www.ddm.novybydzov.cz – v sekci kroužky (sportovní,
společenské, technické, přírodovědné) – výběr kroužku, registrace, přihlášení do systému
Domeček.
a) Pokud jste v systému poprvé, vyplníte všechny náležité údaje – osobní, kontaktní o
účastníkovi, zákonném zástupci a následuje potvrzení. Pak se zpět vrátíte do
vybraného kroužku a provedete přihlášení účastníka. Obdržíte informační e-mail, na
emailovou adresu, kterou jste uvedli (důležité je uvést správný e - mailový kontakt).
Do tří pracovních dnů obdržíte na e-mail přihlášku do kroužku s platebními údaji.
Přihlášku vytisknete a podepsanou zákonným zástupcem odevzdáte do DDM. Platbu
proveďte do 5 pracovních dnů na účet s variabilním symbolem, který je uveden na
přihlášce.
b) Pokud opakovaně přihlašujete účastníka do kroužků, již se nevyplňují osobní a
kontaktní údaje, pouze přihlásíte. Poté následuje - viz bod a)
2) Přichází-li zájemce osobně, je zapsán do Domečku a přihlášen do kroužku a na konci tohoto
postupu mu zapisující vytiskne přihlášku již vyplněnou. Tato přihláška již obsahuje pokyny
k platbě (přidělený variabilní symbol). Zákonný zástupce přihlášku podepíše a zanechá ji
v DDM.
3) V případě, že se přihlašují samotné děti a neznají všechny údaje, vytiskneme přihlášku
neúplnou s pokynem, aby rodiče příslušné rubriky doplnili a odevzdali v DDM.
4) Přihlašuje-li se zájemce telefonicky, provedeme zápis stejně, jako kdyby přišel osobně. Po
provedení zápisu odešleme přihlášku e-mailem ve formátu PDF.

Tento dodatek nabývá platnost 1.9. 2015

………………………………………….
Mgr. Zdeněk Vychytil
ředitel DDM
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