ŽIADOSŤ O PRIJATIE
do záujmového útvaru CVČ (ďalej len „ZU”) šk. rok 2017/2018
Názov ( ZÚ/KLUB ) :
Vedúci ZÚ:

VP: áno - nie (vyplní CVČ)

Meno a priezvisko ( člena ): ............................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................ Rod. č. : .....................................................
Adresa trvalého bydliska: ...............................................................................................................
Škola (MŠ, ZŠ, SŠ): ................................................................................................ Trieda: .............
Meno a priezvisko zákonného zástupcu *: ....................................................................................
Tel. kontakt zákonného zástupcu *: ...............................................................................................
Dieťa bude prichádzať a odchádzať z/na činnosť ZÚ **:
a. samé
b. v sprievode rodiča, či inej dospelej osoby
* vypĺňa zákonný zástupca, ak dieťa nedovŕšilo vek 18 rokov
** hodiace sa zakrúžkujte

1. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom
okolí oznámim túto skutočnosť riaditeľstvu CVČ.
2. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie za
účelom evidencie v dokumentácii CVČ.
3. Zaväzujem sa, že na základe VZN Mesta Hurbanovo č.112 o príspevkoch v školstve uhradím
výšku mesačného príspevku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 3 eurá, výšku príspevku
pre toho istého žiaka zapísaného do každého ďalšieho záujmového útvaru vo výške 1 euro a
pre dospelú osobu sa stanovuje mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
CVČ Hurbanovo vo výške 4 eurá. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba je povinná tento
príspevok uhrádzať mesačne do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po dohode s riaditeľkou
CVČ – polročne v prvom aj v druhom polroku príslušného školského roka.
4. Súhlasím so spracovaním fotografií a iných obrazových záznamov získaných počas činnosti
ZÚ, na účely propagácie školského zariadenia a zverejnenia na webovej stránke a facebooku
CVČ Hurbanovo. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania.
V Hurbanove, dňa

...................................................................
podpis zákonného zástupcu

Kontaktné údaje:

Spojte sa s nami:

Fakturačné údaje:

Centrum voľného času
Novozámocká 10
947 01 Hurbanovo

 cvc.hurbanovo@gmail.com
 +421 (0)35 761 00-49, +421 (0)915 749 714
# facebook funpage
www.cvchu.edu.sk

Mesto Hurbanovo - CVČ Hurbanovo
Komárňanská 91
947 01 Hurbanovo

IČO: 00 306 452
IČ DPH: SK 2021 02 9296
Bankové spojenie:

