
 

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE 

 Provést on-line přihlášení na DDM Oblázek. Pro nové je nutná registrace v systému LEPRIKON na webových 

www.ddmblansko.cz.  Děti  přihlašujte do kroužku č. 315, 316 a 317. Kroužky mají sice různé názvy, ale náplň činnosti 

a zaměření  je stejná,  liší se pouze organizací tréninků se zohledněním věku dítěte.  Pro všechny kroužky je 

kroužkovné 500,- Kč na celý školní rok na DDM Oblázek Blansko . Poté následuje poplatek za členství a na provoz 

spolku ACT leraK Blansko, z.s. celkem ve výši  2.000,- Kč za sezónu. Tuto platbu lze provést na oddílový účet  107-

3390150277/0100 nebo hotově na tréninku.  Pro starší členy se členství automaticky prodlužuje uhrazením 

členského poplatku, není nutná nová přihláška. Přihlášky na DDM proveďte nejlépe do konce měsíce září, nejpozději 

první týden v říjnu. Poté na DDM odsouhlasíme seznam dětí, které budou do ACT leraKu přijaty. Po tomto 

odsouhlasení  proveďte platbu na ACT leraK. V případě naplnění kapacity bude přihlédnuto k datu podání přihlášky 

na DDM. 

Info o spolku ACT leraK Blansko, z.s. na www.lerak.cz, zde sledujte akt.  informace v sekci  „KLUBOVÉ INFORMACE“ 
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