Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru
v školskom roku 2017/2018
NÁZOV
záujmového útvaru :
Deň :

Kód ZÚ:
Čas :

Miesto:

Činnosť záujmových útvarov v tomto školskom roku bude prebiehať od 4.9.2017 do 22.6.2018.
Meno : _________________________ Priezvisko : _________________________________
Rodné číslo : ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Trvalé bydlisko : _________________________________ _____________ ______________
názov ulice a popisné číslo

PSČ

mesto

Odchod zo ZÚ : čas ______________ samé/ doprovod _______________________________
uviesť meno

Meno a priezvisko zákonných zástupcov:
otec : _____________________________________ telefón : ________________________
matka : _____________________________________ telefón : ________________________
email: _____________________________________________________________________
Číslo vzdelávacieho poukazu:
Odovzdávam súhlas na započítanie do zberu údajov pre Centrum voľného času,
Orgovánová 5, Košice. Som si vedomá(ý), že takýto súhlas môžem odovzdať iba jednému centru
voľného času na jeden záujmový útvar
Áno
Nie
Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou záujmového útvaru je
(vypĺňa ped. zamestnanec)

Skontroloval/la:
dátum kontroly

meno a priezvisko vychovávateľa

podpis

V mesiaci september je potrebné uhradiť platbu pri zápise do záujmového útvaru. Ďalšie platby odporúčame
uhrádzať nasledovne: za mesiace október, november, december do 15. októbra 2017. Za mesiace január až jún
do 15. februára 2018.
Čestne prehlasujem, že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol presné,
pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo boli
zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V ................................. dňa .........................
Telefón
055/6411411

Fax
–

...........................................................
vlastnoručný podpis

E-mail
cvc@cvckosice.sk

Internet
www.cvckosice.sk

IČO
35542781

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

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 4.9.2017 do
31.8.2018. 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
Telefón
055/6411411

Fax
–

E-mail
cvc@cvckosice.sk

Internet
www.cvckosice.sk

IČO
35542781

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

POKYNY K VYPĹŇANIU ŽIADOSTI
Prosím, žiadosť vypĺňajte čitateľne veľkými tlačenými písmenami.
K jednotlivým bodom :
1. Názov záujmového útvaru: vypisujte podľa našej ponuky - Angličtina hrou, Streľba. . .
2. Deň : uveďte niektorý z pracovných dní od pondelka do soboty
3. Čas: uveďte čas 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 (iný čas iba po konzultácii s vedúcim záujmového
útvaru)
4. Miesto: uveďte miesto, kde bude vaše dieťa navštevovať záujmový útvar. Vybrať si môžete
z nasledujúcej ponuky Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Kórejská 1, EP Juhoslovanská 2, EP Charkovská 1,
EP Starozagorská 8, EP Nižná úvrať 26, na ktorej dieťa navštevuje záujmový útvar
5. Meno a priezvisko: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, ktoré bude záujmový útvar
navštevovať
6. Rodné číslo : uveďte podľa rodného listu dieťaťa (príp. dátum narodenia)
7. Trvalé bydlisko : uveďte trvalé bydlisko dieťaťa, ktoré bude záujmový útvar navštevovať aj
v prípade, že tam v súčasnosti dieťa nebýva
8. Otec : uviesť celé meno otca
9. Telefón: uviesť aspoň jedno telefónne číslo, kde je otec zastihnuteľný v priebehu dňa
10. a 13. : viď body 10. a 11. , ale týkajúce sa matky dieťaťa
14. Zakrúžkujte áno ak tento súhlas odovzdávate Centru voľného času so sídlom na Orgovánovej
5, Košice. Ak ste súhlas na započítanie údajov odovzdali inému Centru, zakrúžkujte nie.
15. Sumu vpíše pedagóg CVČ podľa týchto pravidiel :
A - Dieťa platí mesačne 4€ ak spĺňa tieto kritéria –
a) Dieťa je narodené v rozpätí 2002 – 2011 (k 1.1. 2017 dovŕšilo 5 - 15 rokov)
b) Dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice
c) Rodič odovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ Orgovánová 5 Košice
(viď bod 14)
d) Vybraný záujmový útvar je prvým záujmovým útvarom, ktoré dieťa bude navštevovať
e) Ak dieťa odovzdá CVČ aj vzdelávací poukaz do 18.9.2017 - úhrada sa zníži na 2 €.
B - V prípade, že dieťa má trvalý pobyt v inej obci ako je mesto Košice a obec poskytne
mestu finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie konkrétneho dieťaťa, úhrada čiastočných
nákladov je tiež vo výške 4€ mesačne, alebo po odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa úhrada zníži na
2 € mesačne.
C - V prípade , že dieťa nespĺňa hociktorý s bodov a-d , čiastočná úhrada nákladov je vo výške
11 € mesačne.
D - Ak má dieťa k 1.1.2017 - 16 až 18 rokov čiastočná úhrada nákladov je vo výške 11 €
mesačne. V prípade, že dieťa odovzdá vzdelávací poukaz do 21.9.2016, čiastočná úhrada sa znižuje
na 9 € mesačne.
E - Dospelá osoba nad 18 rokov platí sumu 20 € mesačne.
F - Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku od 5 -15 rokov s trvalým bydliskom v meste Košice
(bod 15 odst. A - a, b) požiada zriaďovateľa a predloží potvrdenie o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi - príspevok neuhrádza ak podá žiadosť.

Telefón
055/6411411

Fax
–

E-mail
cvc@cvckosice.sk

Internet
www.cvckosice.sk

IČO
35542781

