Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

Podmienky prihlasovania do prázdninového klubu
v školskom roku 2018/2019
Rezervujte si miesto s uvedením základných údajov – meno dieťaťa, t.č., email rodiča
✓ telefonicky - 055/6411411 spojovateľ (od 8:00 do 16:00) každý pracovný deň
✓ emailom – tabor@cvckosice.sk (odporúčame)
2.
Rezervácia trvá 7 dní, dovtedy je potrebné odovzdať žiadosť do prázdninového klubu
(prihlášku)
Žiadosti nájdete na našom webe: http://www.cvckosice.sk/28/.
3.
... a vyplatiť cenu poukazu prázdninového klubu
✓ Prázdninový klub je potrebné vyplatiť v plnej sume naraz hneď po odovzdaní prihlášky.
1.

Uprednostňujeme platbu :
1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame)
SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol : kód prázdninového klubu počas je 20182019.
Informácie pre príjemcu: názov činnosti, meno dieťaťa.
2. hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ (Popradská 86, Košice)
podľa stránkových hodín:
Streda : 10,00 – 13,00 14,00 – 18,00
Štvrtok : 7,30 - 12,00 13,00 – 15,30
Najrýchlejší spôsob prihlasovania (uprednostňujeme):
1. Rezervácia na emaile tabor@cvckosice.sk
2. Po potvrdení rezervácie vytlačiť prihlášku, vyplniť ju, oskenovať a emailom preposlať na
tabor@cvckosice.sk
3. Následne poslať platbu internet bankingom a na uvedený email pridať poznámku
o uskutočnenej platbe.
Všeobecné pokyny pre účastníkov prázdninového klubu
Prázdninový klub prebieha počas celého školského roka na vybraných elokovaných
pracoviskách: Orgovánová 5, Charkovská 1, Juhoslovanská 2 a EP Popradská 86 v Košiciach.
Kontakt: 055 / 6411 411 (EP Popradská 86); tabor@cvckosice.sk
Program prázdninového klubu je plánovaný na 1 deň v čase od 8,00 do 16,00 hodiny.
Konkrétny program je spravidla zverejnený v letáku na našom webovom
http://www.cvckosice.sk/28/
Príchod účastníkov: denne od 7,00 do 8,00 hod.
Odchod účastníkov: po programe - najneskôr do 17,00 hod.

sidle

Prípadnú neprítomnosť dieťaťa je nutné nahlásiť najneskôr deň vopred. Do 3 dní po skončení
prázdninového klubu je potrebné podať aj žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov, ktorú nájdete
na http://www.cvckosice.sk/28/.
V cene prázdninového klubu je na 1 deň: pestrý a zaujímavý program, vstupné na plánované
podujatia, doprava, obed, pitný režim a starostlivosť odborných pedagogických vedúcich.
V deň nástupu do prázdninového klubu: rodič osobne odovzdá dieťa vedúcemu, podpíše
vyhlásenie o bezinfekčnosti, informovaný súhlas a odovzdá kópiu kartičky poistenca, v prípade
neodovzdania žiadosti do prázdninového útvaru a súhlasu o ochrane osobných údajov aj tieto
dokumenty.
Nutné vybavenie detí do prázdninového klubu: príručný plecniak, kópia kartičky poistenca,
prezúvky, pevná športová obuv, pokrývka hlavy vzhľadom na počasie, fľaša s nápojom, desiata,
olovrant, oblečenie aj pre prípad zmeny počasia (napr. aj pršiplášť), vreckové – podľa uváženia
rodičov.
Neodporúčame nosiť mobil a hodnotné veci - len na vlastnú zodpovednosť!

