Centrum voľného času, Komenského 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto
www.cvcknm.sk

cvcknm@cvcknm.sk

t.č. 0414213294, 0911383140

Žiadosť o prijatie do Centra voľného času, KNM

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti
centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

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

Tel. kontakt ..........................

Adresa trvalého pobytu dieťaťa: .............................................................................
Škola: ............................... Trieda: ............. Mailová dresa......................................
Záujmový útvar: Judo
Vyhlásenie záujemcu (zákonného zástupcu)
V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. § 11 o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním osobných
údajov môjho dieťaťa (u dospelých záujemcov ich osobných údajov) pre účely vedenia evidencie osôb
prihlásených do CVČ, súhlasím so zverejňovaním fotografií z činnosti záujmového útvaru na web stránke, fb
stránke a v médiach.

Termín podania žiadosti o prijatie žiaka do CVČ je možné do 14 . septembra 2017.

V Kysuckom Novom Meste, dátum: 14.9.2017
............................................
podpis zákonného zástupcu

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV
pre školský rok 2017/2018
V súlade s §7a) ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ja, zákonný zástupca ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko /rodiča/zákonného zástupcu/, adresa pobytu, telefónny kontakt, mailová adresa

týmto čestne vyhlasujem,
že udeľujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa
meno, priezvisko dieťaťa
..................................................................................................
narodeného dňa ...................................... miesto narodenia ....................................................
adresa pobytu ............................................................................................................................
druh pobytu :
trvalý pobyt – prechodný pobyt
do zberu údajov len jedného školského zariadenia, ktorou je školské zariadenie:
Centrum voľného času, Komenského 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné, a že
som neudelil súhlas na zber údajov inému školskému zariadeniu.
Som si vedomý, že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj inému školskému
zariadeniu, som povinný uhradiť náklady na financovanie dieťaťa v plnej výške.
V Kysuckom Novom Meste, dňa 14.9.2017
______________________________
podpis zákonného zástupcu


nehodiace sa preškrtnite

