Súkromné centrum voľného času
ZRIAĎOVATEĽ: Domka, stredisko Košice
ADRESA: Tri hôrky 17, 040 11, Košice
KONTAKT: e-mail: cvcvaldoko@gmail.com, telefón: 0553092985

PRIHLÁŠKA do CVČ na školský rok 2016/2017
Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia:

Trvalé bydlisko s PSČ:

Škola:

Tel. č.:

e-mail:

Vzdelávací poukaz:

ÁNO

/

NIE

Uhradená suma:

Názov stretka, krúžku:

Svojím podpisom potvrdzujem prihlásenie dieťaťa:

1.

Podpis zák. zástupcu:

2.

Podpis zák. zástupcu:

3.

Podpis zák. zástupcu:

Meno, priezvisko rodiča/zákon. zástupcu: ________________________________________________________________
Trvalé bydlisko s PSČ: ___________________________________________________________________________________
Tel. č.: ____________________________ e-mail:_____________________________________________________________
V _________________, dňa ___________
Podpis rodiča alebo plnoletého člena centra
Svojím podpisom zároveň udeľujem v zmysle § 11 v spojení s § 12 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení svoj výslovný informovaný súhlas občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7,
821 08 Bratislava, IČO: 31 789 218 so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia
pre účely evidencie členov združenia a preukázania členskej základne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súhlas dávam na dobu
splnenia uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. V rovnakom rozsahu udeľujem svoj súhlas aj organizačnej jednotke uvedeného združenia:
Domka - stredisko Košice, IČO: 312 749 01, Tri hôrky 17, 040 11 Košice. Zároveň súhlasím so zverejnením fotografií z činnosti záujmového útvaru na web
stránke a v médiách. Rozsah a účel spracúvaných osobných údajov je upravený v § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z .z. školský zákon v platnom znení.

>>> ČESTNÉ PREHLÁSENIE:
Odovzdávam súhlas na započítanie do zberu údajov pre centrum voľného času, Tri hôrky 17, Košice.
Som si vedomá(ý), že takýto súhlas môžem odovzdať iba jednému centru voľného času.

ÁNO

NIE

V _________________, dňa ________________
Podpis rodiča alebo plnoletého člena centra

>>> ROČNÝ PRÍSPEVOK:

/platí pre všetky stretká, krúžky okrem Kalvarčeku/

pri odovzdaní prihlášky

do 15. 9. 2016

s podpísaným ČP /čestným prehlásením/
a s odovzdaním VP /vzdelávacieho poukazu/
pre naše CVČ
s podpísaným ČP bez VP pre naše CVČ
bez podpísaného ČP so VP pre naše CVČ
bez podpísaného ČP a bez VP pre naše CVČ

pri odovzdaní prihlášky

po 15. 9. 2016

10,- €

s odovzdaným VP

20,- €

20,-€
30,- €
40,- €

bez VP

40,- €

>>> ODOVZDANÍM PRIHLÁŠKY sa zaväzujem uhradiť stanovený príspevok do 31. 10. 2016.
> Podpísaním ČP a odovzdaním VP sprostredkujete príspevok zo štátneho rozpočtu
a podielových daní pre fungovanie nášho CVČ.
> Keďže nechceme, aby financie boli dôvodom nenavštevovania stretka alebo krúžku vaším dieťaťom,
je tu možnosť úhrady na splátky, resp. znížená suma po osobnej dohode v kancelárii CVČ.

