
 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Na vŕšku 24, 942 01 ŠURANY 
  

Prihláška 
 

  Jesenné prázdninové aktivity 2022 

 
 

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

 

Rodné číslo: ................................................................................................... 

 

Bydlisko: ................................................................................................................................................ 

 

Tel. kontakt na rodičov: ......................................................................................................................... 

 

 Termín, na ktorý prihlasujete svoje dieťa označte krížikom:  

28.10.2022            31.10.2022 

 Aktivity prebehnú v čase od  8.00 – 16.00 hod. 

 Vek dieťaťa : 7 - 13 rokov  

 Poplatok : 9 € 

 

Informácie 
 

 Počas pobytu v CVČ  dieťaťu nie je dovolené bez súhlasu pedagóga  svojvoľne opúšťať priestory CVČ. 

 Dieťa je povinné dodržiavať školský poriadok CVČ.  

 Dieťaťu  nie je dovolené prinášať do CVČ alebo na činnosti organizované CVČ cenné predmety 

              a predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. 

 Odporúčame rodičom zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie, praktickú obuv, prezuvky, príbor, prípadne 

vlastné spoločenské hry alebo šarkana.  

 Žiadame  poskytnúť zamestnancom CVČ pravdivé informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

U svojho dieťaťa upozorňujem na ( užívanie liekov, zdrav. problémy, iné závažné informácie a obmedzenia pre 

aktivity dieťaťa podľa programu CVČ, uvedené na propagačnom plagáte. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prehlásenie rodičov 
 

Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok z JPA v CVČ na 

www.centrumvolnehocasusurany.sk a Fb profile: Centrum voľného času Šurany.  

 Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo jesenných prázdninových  aktivít (JPA) v CVČ  Šurany. 

 Beriem na vedomie, že účastník ( moje dieťa ) nie je organizátorom poistený (úraz, krádež..). 

 Dieťa má zdravotné obmedzenia, užíva lieky, atď : ................................................................. 

 Moje dieťa bude odchádzať domov  po ukončení činnosti v Centre voľného času: 

- bez sprievodu rodiča 

- v sprievode rodiča                                                            

-  iné ...........................................( doplniť)  

                                            

Pri odovzdaní  prihlášky je potrebné uhradiť účastnícky poplatok  na účet CVČ. 

Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0017 8177 5259 ( VÚB banka). Variabilný symbol: 20022 

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa. 
Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle zákona NR SR č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním osobných údajov 

uvedených v prihláške Jesenné prázdninové aktivity  2022 za účelom evidencie v dokumentácii CVČ. 

 

 

Dátum: .......................................                                                    Podpis rodiča: ........................................... 

http://www.centrumvolnehocasusurany.sk/

