Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
cvc@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk/6

Dôležité informácie pre zákonných zástupcov v záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru:
Deň, čas ZÚ:

Pracovisko:

Mesačná splátka:

Kód dieťaťa v ZÚ (variabilný symbol): dostanete od vedúceho krúžku

Prihlasovanie dieťaťa na záujmový útvar (ďalej len krúžok)
Osobne
1. Prihlásiť môžete dieťa iba priamo na krúžku, ktorý bude dieťa navštevovať
2. Vedúci krúžku poskytne zákonnému zástupcovi na vypísanie „Žiadosť na prihlásenie dieťaťa do
záujmového útvaru“.
3. Následne vypísanú žiadosť odovzdať vedúcemu krúžku, ktorý Vaše dieťa zapíše.
Elektronicky
1. Kliknúť si na stránku www.cvckosice.sk/6, alebo priamo na www.mojekruzky.sk
2. Na základe pokynov na webe vyplniť údaje o zákonnom zástupcovi a deťoch, ktoré bude
prihlasovať na krúžky
3. Vyhľadať si v celkovej ponuke krúžok, ktorý by dieťa malo navštevovať a kliknúť na uložiť
Budúci člen krúžku sa týmto dostáva na zoznam čakajúcich o prihlásenie.
4. Vedúci krúžku môže odsúhlasiť žiadosť o prijatie do záujmového krúžku až po prijatí písomnej
žiadosti, ktorá bude úplná a odovzdaná vedúcemu krúžku.
Čiastočná úhrada nákladov za záujmový útvar (krúžok)
Ak je vaše dieťa prihlásené na krúžok a žiadosť do záujmového útvaru ste odovzdali vedúcemu
krúžku, vedúci krúžku svojim podpisom odsúhlasí úplnosť žiadosti a vypíše na základe VZN č.103 mesta
Košice (http://www.cvckosice.sk/6) výšku čiastočnej úhrady nákladov na krúžok v podobe mesačnej
splátky.
Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu vedúcemu krúžku, sa Vám pri prvom krúžku zmení čiastočná
úhrada nákladov na 2€/mesiac. Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať do rúk vedúceho krúžku najneskôr
do 21.septembra 2018. Po danom termíne už nebude možné si vzdelávací poukaz u nás uplatniť!
Odporúčame čiastočnú úhradu nákladov zaplatiť v týchto splátkach:
1 splátka – pri zápise je potrebné uhradiť okamžite september 4€/mesiac, alebo 11€/mesiac
2.splátka - október - december 2018 - zaplatené najneskôr do 15.októbra 2018
3.splátka január – jún 2019 -zaplatené najneskôr do 15.januára 2019
Čiastočnú úhradu nákladov je možné zabezpečiť
1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame) SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol : ID dieťaťa v záujmovom útvare. Ak ho ešte nemáte, vedúci krúžku Vám ho poskytne
až po zapísaní do databázy vašej žiadosti do záujmového útvaru.
Poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa, variabilný symbol krúžku
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
3. poštovou poukážkou - dostanete od vedúceho krúžku
Podľa usmernenia p.riaditeľky CVČ na tento školský rok je potrebné, aby každá úhrada bola
vykonaná vždy do 15. dňa v mesiaci. Ak sa tak nestane, dieťa sa nebude môcť zúčastniť činnosti v krúžku.
Čiastočná úhrada nákladov za daný mesiac, v ktorom dieťa odhlasujete, sa nevracia. Za ostatné
mesiace je možné vrátiť úhradu iba v prípade, že zákonný zástupca doručí písomnú odhlášku
a v prípade preplatku aj písomnú žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov.
V prípade ak je dieťa v hmotnej núdzi, je možné, aby zákonný zástupca podal žiadosť na odpustenie
čiastočnej úhrady a v prípade 3 a viac školopovinných detí aj žiadosť na zníženie čiastočnej úhrady na daný
školský rok. Každú žiadosť je možné podať pre každé dieťa iba na jeden krúžok!
Akékoľvek informácie ohľadom záujmovej činnosti (krúžkov) nájdete na tejto adrese:
http://www.cvckosice.sk/6.

