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 2018/2019
KALVARČEK
Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia:

Trvalé bydlisko s PSČ:

Škola:

Tel. č.:
e-mail:
VYPĹŇA VEDÚCI KRÚŽKU :
Vzdelávací poukaz:

VYPĹŇA VEDÚCI KRÚŽKU :
ÁNO

/

NIE

Uhradená suma:

Názov stretka, krúžku:

Svojím podpisom potvrdzujem prihlásenie dieťaťa:

Detský folklórny krúžok Kalvarček

Podpis zák. zástupcu:

Svojim podpisom súhlasím, aby moje dieťa /ja, plnoletý člen strediska bolo /som bol evidované /ý v členskej základni
Domky – strediska Košice, keďže Domka - stredisko Košice je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času.
______________________________________________
Podpis zák. zástupcu
Týmto nám pomôžete vo financovaní chodu a činnosti strediska na Troch hôrkach. Ďakujeme.

> ČESTNÉ PREHLÁSENIE:
Meno, priezvisko rodiča/zákon. zástupcu: _________________________________________________________________
Trvalé bydlisko s PSČ: ___________________________________________________________________________________
Tel. č.: ____________________________ e-mail:_____________________________________________________________
V _________________, dňa ___________
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
V _________________, dňa _________________

NIE
_____________________________________________
Podpis zák. zástupcu alebo plnoletého člena centra

> Podpísaním ČP a odovzdaním VP sprostredkujete príspevok zo štátneho rozpočtu
a podielových daní pre fungovanie nášho CVČ.

Súkromné centrum voľného času
ZRIAĎOVATEĽ: Domka, stredisko Košice
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>> ROČNÝ PRÍSPEVOK:
pri odovzdaní prihlášky

do 15. 9. 2018

pri odovzdaní prihlášky

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

20,- €

30,-€
40,- €
60,- €

Iba deti, ktoré sa narodili v r. 2013, 2014, 2015

30,- €

po 15. 9. 2018

každé dieťa

60,- €

> Ak dieťa odovzdá VP, ale navštevuje okrem Kalvarčeka ešte iný krúžok, stretko v našom CVČ k stanovenej sume
(viď tabuľka) je doplatok + 10,- €.
> Súrodenecká zľava:
Jeden zo súrodencov zaplatí základnú sumu (podľa tabuľky), každý ďalší súrodenec zaplatí 20,- € (resp. podľa
tabuľky).

> ODOVZDANÍM PRIHLÁŠKY /1. až 3. str./ sa zaväzujem uhradiť stanovený príspevok do 31. 10. 2018.
> Keďže nechceme, aby financie boli dôvodom nenavštevovania krúžku vaším dieťaťom, je možnosť úhrady na splátky,
resp. zníženie sumy po osobnej dohode s vedúcim krúžku alebo štatutárom.

Milí rodičia,
➢ Dôvodom poplatku pre všetky deti narodené po roku 2013 (vrátane roku 2013) je skutočnosť, že centrám voľného času
štát na tieto deti nijako neprispieva.
Znamená to, že za takéto dieťa nám rodič nemôže dať čestné prehlásenie.
Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie krúžku a saleziáni

/2018

Rozhodnutie dostanú:
1. zákonný zástupca
2. SCVČ Tri hôrky 17, Košice

Podpis zák. zástupcu alebo plnoletého člena centra

Prijal: ........................................................................

V Košiciach 15. 9. 2018

riaditeľka SCVČ

..............................................
Mgr. Dagmara Čepelová

zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školského
zariadenia v rozsahu meno, priezvisko, názov ZÚ, názov šk. zariadenia, individuálne a spoločné
fotografie z týchto podujatí,
zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na
webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, názov ZÚ,
názov šk. zariadenia,
zverejňovania výsledkov predmetových olympiád na webovom sídle šk. zariadenia, resp. webovom
sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, názov ZÚ, názov šk. zariadenia
spracovania prípadnej fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa zo záujmovej
činnosti, najmä s jej zverejnením na webovom sídle DOMKY Košice http://3horky.sk/ a v printových
médiách, na sociálnych sieťach https://sk-sk.facebook.com/3horky/ , v priestoroch SCVČ Tri hôrky,
pri propagácií činnosti SCVČ Tri hôrky na baneroch a plagátoch uverejnených kdekoľvek
poskytnutia osobných údajov uvedených v prihláške môjho dieťaťa zriaďovateľovi: Domka –
Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice za účelom informovania o činnosti SCVČ Tri hôrky

V Košiciach, dňa

Podpis zák. zástupcu alebo plnoletého člena centra

....................................................................................

Som si vedomý/a svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa
pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Informácie, ktoré je SCVČ Tri hôrky povinné poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov sú zverejnené na webovom sídle SCVČ Tri hôrky http://3horky.sk/domka-a-cvc/ochranaosobnych-udajov/.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie
školského roka 2018/2019 a potom na dobu stanovenú vnútornými predpismi SCVČ Tri hôrky.

x

x

x

Odôvodnenie:
O prijatie dieťaťa do školského zariadenia požiadali rodičia dieťaťa v súlade s § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
306/ 2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom
hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Žiadosti rodičov bolo vyhovené. Dieťa na základe žiadosti bude
následne zaradené do záujmového útvaru. V prípade závažného porušovania školského poriadku môže byť
dieťa z SCVČ Tri hôrky Košice vylúčené, čo bude písomne oznámené rodičom.

x

dávam Súkromnému centru voľného času Tri hôrky Košice (ďalej len „SCVČ Tri hôrky“)
súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:

trvalým bydliskom:. ..............................................................................................................................................,

nar.: .....................................................................,

zákonný zástupca dieťaťa (meno a priezvisko dieťaťa): ...................................................................................,

trvalým bydliskom: ...............................................................................................................................................,

x

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. V prípade
závažného porušovania školského poriadku môže byť člen SCVČ vylúčený, čo bude písomne oznámené.

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Dolu podpísaný/-á (titul, meno a priezvisko zák. zástupcu): .............................................................................,

za člena Súkromného centra voľného času, Tri hôrky 17, 040 11 Košice

Adresa: .................................................................................................................................................................

Nar.: ......................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................................................

prijíma

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 písm. a) zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Riaditeľ Súkromného centra voľného času, Tri hôrky 17 v Košiciach na základe predloženej žiadosti za člena
centra voľného času rozhodol takto:

ROZHODNUTIE

č.r:
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