CENÍK AKCÍ, PRONÁJMŮ
A KROUŽKOVNÉHO
Pro školní rok
2018/19

Čj: 2018/1
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271
ddmslunicko@seznam.cz,ddmreditelka@seznam.cz 725435731-3

Ceník kroužkovného a pronájmů

Ceník jednotlivých zájmových kroužků (ZK)
Závazné přihlášky je nutné odevzdat každý rok nejpozději do 30. 10.
Úhrada je splatná do 5ti dnů od podpisu na elektronické přihlášce. I zde rodiče svým
podpisem potvrzují jak správnost uvedených údajů, tak souhlas se všemi podmínkami
registrace a tudíž i seznámení se způsobem úplaty za zájmové vzdělávání.

Pokud dítě přestane zájmový kroužek navštěvovat, je nutné jej omluvit nebo odhlásit.
Při přihlášení dítěte do zájmového kroužku od druhého pololetí je úhrada školného 50%
z celkové ceny zájmového kroužku.

Seznam zájmových kroužků s výší úplaty je přílohou tohoto ceníku.
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Ceny za pronájem nebytových prostor pro skupiny
(hodinové sazby)

tělocvična/bez sprchy

150,- Kč/ hod.

tělocvična/se sprchou

180,- Kč/ hod.

taneční sál/bez sprchy

150,-Kč/ hod.

taneční sál/se sprchou

180,- Kč/ hod.

klubovny

60,- Kč/ hod.

kuchyňka za celou skupinu

400,- Kč den (50,- Kč/ hod.)

zahrada za celou skupinu

400,- Kč den (50,- Kč/ hod.)

učebna (jídelna) s kuchyňkou

80,-Kč (100,-Kč)/ hod.
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Ceny za akce, soutěže a dílny pro jednotlivce
příležitostné akce

20 - 50,- Kč (dle náročnosti a délky trvání akce)

dílny

40,- Kč + spotřebovaný materiál

U dílen pro školy se stanovuje cena podle druhu dílny a spotřebovaného materiálu.
taneční soutěž :
- startovné

50,- Kč za jednoho tanečníka

- vstupné bez nároku na místo k sezení

50,- Kč za osobu

Zároveň je možno pronajmout prostory k přespávání
( své karimatky, spacáky…)

1) Cena 150,- Kč za osobu a noc v topné sezóně, mimo topnou sezónu 100,- Kč za
osobu a noc.
2) Akce DDM Týniště nad Orlicí (letní tábory, víkendové akce, 30% sleva)

ceny se odvíjí od druhu pronájmu a cen energii
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Společné
Úhradu je možné provést :

 Hotově v pokladně DDM – ředitelna DDM(jednodenní akce během školního roku,
dílny, víkendové pobyty…)
 Bezhotovostním převodem se platí pravidelná zájmová činnost, kurzy a letní tábory na
BÚ číslo: 78-8971070227/0100 + variabilní symbol
Při úhradě je nutné uvést správný variabilní symbol, podle něhož platby DDM
automaticky zpracovává. Z důvodu automatického zpracování plateb nelze akceptovat
platby za více variabilních symbolů najednou, ani jakýmkoli způsobem upravené
variabilní symboly, takové platby nebudou identifikovány!

 Slevy: Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání a na základě vnitřní
směrnice Domu dětí a mládeže Týniště nad Orlicí poskytujeme tyto slevy a platební
úlevy:
a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na
sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný
zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část
je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku
uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

Účastník nebo jeho zákonný zástupce požádá o snížení nebo prominutí úplaty podle bodu
formou písemné žádosti adresované řediteli DDM. V žádosti uvede důvody a okolnosti
rozhodné pro posouzení nároku na snížení či prominutí úplaty a připojí příslušné doklady.
O výši snížené úplaty nebo jejím prominutí rozhodne ředitel do deseti dnů od doručení
žádosti. O rozhodnutí bude účastník nebo jeho zákonný zástupce vyrozuměn.

Tento ceník vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2018
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Příloha 1.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019
ŠIKULKA
Cena: 650/1300,DS POŠKOLÁCI - ŽÁROVKY
Cena: 500/1000,STOLNÍ TENIS - ALBRECHTICE
Cena: 500/1000,STOLNÍ TENIS
Cena: 500/1000,BABY ROSEGIRLS
Cena: 950/1900,KERAMIKA I.
Cena: 600/1200,KERAMIKA II.
Cena: 600/1200,TURISŤÁK
Cena: 400/800,FIMO
Cena: 600/1200,TRADICE
Cena: 400/800,POM POM DANCE - DĚTI
Cena: 950/1900,ROSEGIRLS II.
Cena: 950/1900,POM POM DANCE - KADETKY
Cena: 950/1900,MALÝ VĚDÁTOR I.
Cena: 700/1400,BABY ROSEGIRLS PŘÍPRAVKA - MŠ DUB
Cena: 950/1900,PIDIDIVY - DS POŠKOLÁCI PŘÍPRAVKA
Cena: 550/1100,KOKOSY V TĚLOCVIČNĚ
Cena: 300/600,VOLEJBAL
Cena: 400/800,MINIVOLEJBAL
Cena: 400/800,KOŠÍKÁŘSTVÍ
Cena: 500/1000,- včetně materiálu
ROSEGIRLS A.N.O.
Cena: 950/1900,KEYBOARD
Cena: 600/1200,FLÉTNIČKA
Cena: 500/1000,ROSEGIRLS I.
Cena: 950/1900,SEBEOBRANA
Cena: 500/1000,ČTENÁŘSKÝ KLUB
Cena: Kroužek je dotován z šablon MŠMT.
KREATIVKA
Cena: 600/1200,CCG DANCE
Cena: 950/1900,MALÝ VĚDÁTOR II.
Cena: 700/1400,-

DS POŠKOLÁCI
Cena: 500/1000,KYTARA
Cena: 600/1200,HOLČIČINKY
Cena: 600/1200,HOLČIČINY
Cena: 600/1200,KLUB LOGICKÝCH A DESKOVÝCH HER
Cena: 300/600,- nebo 20,-/jednotlivý vstup
RYBÁŘI
Cena: 500/1000,DS POŠKOLÁCI - ALBRECHŤÁCI
Cena: 500/1000,HERNÍČEK
Cena: 300/600,POM POM DANCE - SÓLA
6MINISPORTOVKY
Cena: 400/800,REKREAČNÍ VOLEJBAL
Cena: 300/600,ATLETIKA I.
Cena: 500/1000,ATLETIKA II.
Cena: 500/1000,KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE
Cena: kroužek je dotován z šablon MŠMT.
CCG DANCE MINI
Cena: 500/1000,CCG DANCE MIDI
Cena: 600/1200
POM POM DANCE - SENIORKY
Cena: 600/1200,KURZY VÝTVARNÝCH TECHNIK—OTEVŘENÉ
DÍLNY
Cena: 40,- + spotřebovaný materiál
KLUB LOGICKÝCH A DESKOVÝCH HER
vstupné 20,KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Cena: 120,-/dílna

6

1

2

