
CHCETE SI DOBRE ZALYŽOVAŤ? 

CHCETE SA NAUČIŤ LYŽOVAŤ? 
           ML SERVIS v spolupráci s CVČ Orgovánová 5, Košice   
 

VÁM PONÚKA  

   SUPER LYŽOVAČKU  

 

Pre lyžiarov i nelyžiarov aj snowbordistov 
 

vo veku od 6 rokov 

 

        
 

Poplatok: 125 €  
(v cene je doprava autobusom do lyžiarskeho strediska,  odborní inštruktori 

a zdravotník počas celého dňa, poplatok do CVČ, drobné odmeny) 

Odchod je o  8,00 hod. od CVČ Kórejská 1 

Príchod je o 16,30 hod. pri CVČ Kórejská 1 

v daných sobotných termínoch 
Pozor: deti majú mať prilby, výstroj na lyžovanie, celodennú stravu 

a vreckové na zaplatenie vlekov (najčastejšie lyžiarske strediská: Poráč 

a Litmanová) 

Termíny : 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2. 2017  
 (v prípade nevhodných snehových podmienok sa termíny posunú) 

 

Informácie:  tel: 0911 873 169 
e-mail: cvc.labovska@gmail.com  
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Pokyny pre účastníkov Superlyžovačky 2017 

 

Dieťa je prihlásené po vyplnení prihlášky a uhradení poplatku za lyžovačku, prípadne zálohy 

v sume 75 €. Doplatok vyberáme v januári 2017. 

 

Poplatok za celý kurz je 125 € (v cene je doprava autobusom do lyžiarskeho strediska - 

najčastejšie lyžiarske strediská: Poráč a Litmanová, odborní inštruktori a zdravotník počas 

celého dňa, poplatok do CVČ, drobné odmeny) 

 

Lyžujeme v sobotných termínoch: 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2.,25.2. 2017  

 ( v prípade nevhodných snehových podmienok sa termíny posunú) 

 

Odchod je o  8,00 hod. od CVČ Kórejská 1 – parkovisko pred Kerimaxom  

Príchod je o 16,30 – 17:00 hod. pri CVČ Kórejská 1 v daných sobotných termínoch 

 

Pri prvom výjazde dieťa odovzdá kópiu preukazu poistenca, prípadne ju prineste alebo pošlite 

oskenovanú spolu s prihláškou. 

 

Pozor: deti majú mať prilby, výstroj na lyžovanie, celodennú stravu a vreckové na zaplatenie 

vlekov (cenu skipasov Vám oznámime najneskôr v stredu s informáciou, kam sa cestuje) 

 

V prípade ochorenia dieťaťa, nahláste jeho neúčasť telefonicky alebo mailom najneskôr 

v piatok pred lyžovačkou do 14:00 hod., aby sme vedeli zabezpečiť účasť náhradníka a vrátiť 

Vám poplatok za výjazd, ktorý Vaše dieťa neabsolvovalo v čo najvyššej miere. 

 

Ak dieťa ochorie počas noci, informujte nás o tejto skutočnosti, aby sme zbytočne neodkladali 

odchod autobusu.  (Tel.: 0911 873 169) 

      

     V prípade voľných miest v autobuse je možnosť prepravy do lyžiarskych stredísk za poplatok 

7 €. 

 

Informácie:  Helena Labovská - tel: 0911 873 169, cvc.labovska@gmail.com ,  

Michal Lehoczký – tel. 0905 645 557, mlservis@mlservis.sk  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

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

 

Záväzná prihláška na „Super lyžovačku“ 

 

Cena kurzu: 125 € 

Meno a priezvisko: ..............................................       Rodné číslo: ........................................... 

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

                                            Ulica a číslo                        mesto/ obec                         PSČ 

Zdravotná poisťovňa: ............................................................................................................... 

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

kontakt (tel. číslo).........................................   email  ................................................................. 

Košice :                                                            Čitateľný podpis : .............................................. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súhlas so zverejnením osobných údajov  

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon) 

 

Názov prevádzkovateľa: Centrum voľného času 

Sídlo:   Orgovánová 5, Košice 040 11 

Identifikačné číslo: 35542781 

Centrum voľného času spracúva osobné údaje o deťoch aj z dôvodu zdokumentovania (fotografovaním 

a videonahrávkami) rôznych akcií, ako sú napríklad táborové akcie, výlety, exkurzie, kultúrne akcie, 

predstavenia či iné udalosti späté s činnosťou centra voľného času a to vo forme ich zverejňovania 

v médiach a na webovom sídle centra voľného času. 

 

Ako zákonný zástupca ............................................................................... (meno a  priezvisko) 

 

súhlasím – nesúhlasím (nehodiace sa prosím prečiarknite), 

aby centrum voľného času zverejňovalo fotografie a videonahrávky, s uvedením mena, priezviska, 

záujmového útvaru alebo  názvu podujatia na webovom sídle centra voľného času a so zverejňovaním 

fotografií a zvukových a videonahrávok v médiach,  

 

môjho syna/dcéry .........................................................................................(meno a  priezvisko) 

Spracúvanie uvedeným spôsobom je vykonávané na základe dobrovoľného súhlasu zákonného zástupcu 

podľa § 11 a § 15 zákona. Súhlas je platný na dobu od 5.9.2016 do 31.8.2017. Súhlas je možné kedykoľvek 

odvolať. 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o 

nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; 

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania;  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných 

údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona. 

 

 
V .......................................... dňa: .............................................                ............................................................. 

                                                                                                                             podpis zákonného zástupcu 



     Centrum voľného času,  Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 
                                                   

 
 

Informovaný súhlas 

 
 
Súhlasím, aby sa môj syn (moja dcéra).......................................................................................... 

účastník/účastníčka celodenného lyžiarskeho kurzu  „Lyžovanie s CVČ“ , zúčastnil/a všetkých aktivít , 

organizovaných CVČ, Orgovánová 5, Košice, v dňoch 7.1.,  14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18. 2., 25.2. 
2017 podľa Organizačného zabezpečenia a to  prepravou autobusom, zabezpečeným firmou ML 
Servis. 
 

Bol som oboznámený o skutočnostiach: 

a) CVČ zabezpečí v spolupráci s ML Servis pedagogický a zdravotný dozor podľa platnej legislatívy. 

b) Člen - účastník  kurzu bol oboznámený s programom a poučený o správaní a dodržiavaní pravidiel 

bezpečnosti a ochrany zdravia na podujatí (potvrdené podpisom na prezenčnej listine BOZP). 

c) Člen  - účastník bude dôsledne dodržiavať a rešpektovať organizačné pokyny pedagogického 

dozoru. V prípade nerešpektovania dohodnutých pravidiel budú vyvodené výchovné opatrenia. 

d) V prípade nevhodných snehových podmienok sa termíny posunú podľa informácií organizátora. 

e) Deti majú mať skontrolovanú a správne nastavenú výstroj na lyžovanie vrátane ochrannej prilby, 

celodennú stravu a vreckové na zaplatenie vlekov (najčastejšie lyžiarske strediská: Poráč 

a Litmanová) 

f) Materiálne škody spôsobené nevhodným správaním môjho dieťaťa finančne nahradím. 

g) Súhlasím s uverejnením fotografií z kurzu na internetovej stránke CVČ. 

 

Ďalej dávam súhlas na tieto aktivity:  

 pohybové hry a súťaže 

 

 

Súhlasím, aby moje dieťa po skončení akcie išlo domov : 

 a)  samé, 

 b) osobne ho prevezmem, 

 c)  príde starý rodič .............................................................................................. 

 d)  iný   príbuzný.................................................................................................... 

 

 

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

                                                                                       (podpis rodiča, zákonného zástupcu) 

V Košiciach, dňa: ...................... 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

 


