
Žiadosť
o     prijatie do záujmového útvaru Centra voľného času  

Nesluša ( CVČ )

Záujmový krúžok ( ZÚ ):  1.  Záujmové útvary /súbory, krúžky/
                                             2. Servisná činnosť

 3. Príležitostné podujatia a ostatná 
organizovaná činnosť CVČ  

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

Dátum narodenia:................................rodné číslo: ...............................

Adresa bydliska: ...........................................................PSČ:...................

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

číslo telefónu: ..............................

Škola : .................................................trieda : ..................................

 

Súhlasím, aby moje dieťa navštevovalo krúžky: 

( napísať názvy krúžkov )  .............................................

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

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

pri Centre voľného času v Nesluši, č. 837, tel.: 0903 264 920

Poznámka: Súhlasím, aby fotodokumentácia z činností a akcií v CVČ mohla byť
použitá  na  propagáciu  CVČ, daná  na  web.  Stránku CVČ. Súhlasím s použitím
osobných  údajov  pre  potreby  evidencie  CVČ  podľa  zákona  č.  122/2013Z.z.
o ochrane  osobných údajov v znení zmien a doplnkov.
Beriem na vedomie Školský poriadok, ktorý má člen CVČ dodržiavať.
Zaväzujem sa uhradiť všetky škody zapríčinené úmyselne alebo z nedbalosti.
Svojím podpisom potvrdzujem žiadosť môjho syna/dcéry o prijatie do záujmového
útvaru.

Dátum: .....................

Podpis rodiča, zákonného zástupcu.................................................
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