
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 

ZÁVӒZNÁ PRIHLÁŠKA  

na DTR s dennou dochádzkou 
 

turnus : od ....................  do ....................... 

 

Názov DTR: ...................................................................... Pracovisko: ...................................................  

Meno a priezvisko: ................................................................. Dátum narodenia:  ................................... 

Adresa bydliska (ulica, PSČ, mesto): ........................................................................................................ 

Zdravotná poisťovňa: ..................  Meno a priezvisko zák.zástupcu: ....................................................... 

Kontakt (tel. číslo)............................................. Kontakt (email)................................................................ 

Príchod (7,00 – 8,00 )do tábora : čas ...................  samé/ doprovod ......................................................... 

                                                                                                                              uviesť meno 

Odchod (16,00-17,00) z tábora : čas ....................  samé/ doprovod ........................................................ 

                                                                                                                               uviesť meno 

UPOZORNENIE pre vedúcich o zdravotných ťažkostiach a obmedzeniach dieťaťa: / alergie, 

užívané lieky, zdravotné problémy a obmedzenia . . . 

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

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

     Návrh programu tábora je k dispozícii na webovej stránke CVČ – www.cvckosice.sk. Organizátor si 

vyhradzuje zmenu programu. O programe na nasledujúci deň bude dieťa pravidelne informované.  

     Potvrdzujem, že som bol oboznámený s možnosťou vyradenia dieťaťa z DTR podľa Smernice DTR 

bod (3) čl.5 ako aj s pravidlami vrátenia poplatkov  čl.11 Smernice DTR v prípade predčasného 

ukončenia tábora zverejnenom na webovej adrese CVČ – www.cvckosice.sk 

     Účastníci sa riadia táborovým poriadkom s ktorým sú oboznámení bezprostredne po príchode do 

tábora. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj 

hladký priebeh programu tábora. 

     Som si vedomý/á, že bez udelenia súhlasu zákonného zástupcu (viď nižšie) nemôže byť moje dieťa 

prijaté na DTR organizovanú CVČ. 

 

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

 

 

Súhlas zákonného zástupcu 
 

 

Prevádzkovateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice (ďalej len CVČ) 

zastúpený: Mgr. Denisa Drimáková, poverená vedením CVČ Košice  IČO: 035542781  

 

     V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dolu podpísaný/-á zákonný zástupca ................................................................ 

1. Súhlasím s použitím kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí 

prvej pomoci dieťaťa v CVČ počas detskej táborovej rekreácie     

 ÁNO      NIE 

 

2. Súhlasím s uvedením a sprístupnením  osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu, prítomnosť a zdravotné ťažkosti dieťaťa 

k pedagogickej dokumentácii v rámci centra voľného času.     

 ÁNO      NIE 

 

Môj súhlas je dobrovoľný a trvá na obdobie trvania detskej táborovej rekreácie a je platný aj v prípade 

odhlásenia dieťaťa z činnosti. 

 
 

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

http://www.cvckosice.sk/
http://www.cvckosice.sk/

