Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice; IČO: 035542781

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru
Názov záujmového útvaru : ĽUDOVÉ TANCE
Deň : ______________________ Čas : _________________

Kód ZU: __________________
Miesto: CVČ Košice, EP Juhoslovanská 2

Meno : ____________________________ Priezvisko : ________________________________________________
Dátum narodenia : ______________ Číslo vzdelávacieho poukazu: ______________________________________
Trvalé bydlisko : ___________________________________________ _______________ ___________________
názov ulice a popisné číslo

PSČ

mesto

Kontaktné údaje :
Matka: t.č. : _________________________ email: ____________________________________________________
Otec: t.č. : __________________________ email: ____________________________________________________
Odchod z činnosti: čas __________________________ samé/ doprovod ___________________________________
uviesť meno

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 ZÚ je _____________________________________________
(vypĺňa ped.zamestnanec, podpis)
Vedúci ZÚ : ___________________________________________ _____________________ _________________
čitateľne meno a priezvisko
dátum
podpis
V ........................................ dňa .........................

.........................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

Súhlas zákonného zástupcu
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prevádzkovateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice (ďalej len CVČ)
zastúpený: Mgr. Denisa Drimáková
Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca (meno a priezvisko): ______________________________________________
SÚHLASÍM:

s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontakt na zákonného zástupcu, prítomnosť k pedagogickej dokumentácii v rámci centra voľného času.
 ÁNO  NIE


s poskytnutím a uskladnením vzdelávacieho poukazu a tomu náležitých údajov na dokumente ako číslo
vzdelávacieho poukazu, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, školu dieťaťa, ktoré sú
nevyhnutné pri registrovaní vzdelávacieho poukazu Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice.
 ÁNO  NIE

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.
Môj súhlas je dobrovoľný a trvá na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
V ........................................ dňa .........................

.........................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

Dôležité informácie pre zákonných zástupcov v záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : ________________________________________ Kód ZU: __________________
Deň : ______________________ Čas : _________________

Miesto: ___________________________________

Čiastočná úhrada nákladov na tento záujmový útvar je : ________________________________________________
Pokyny ku vypĺňaniu „Žiadosti do záujmového útvaru“
Zakrúžkujte áno ak tento súhlas odovzdávate Centru voľného času ďalej len CVČ) so sídlom na
Orgovánovej 5, Košice. Ak ste súhlas na započítanie údajov odovzdali inému Centru, zakrúžkujte nie. Ostatné
organizácie poskytujúce záujmovú činnosť nepatria do tejto kategórie, t.j. ak máte 1.záujmový útvar nie
v CVČ, tak 1.krúžok je v našom CVČ.
Pedagogický zamestnanec zapíše čiastočnú úhradu podľa týchto pravidiel –
A - Dieťa platí mesačne 4€ ak spĺňa tieto kritéria –
a) Dieťa je narodené v rozpätí 2004 – 2013 (k 1.1. 2019 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
d) Vybraný záujmový útvar je prvým záujmovým útvarom, ktoré dieťa bude navštevovať
e) Ak dieťa odovzdá CVČ aj vzdelávací poukaz do 20.9.2019 - 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.
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.
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 20.septembra 2019. 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 2019 - zaplatené najneskôr do 15.októbra 2019
3.splátka január – jún 2020 -zaplatené najneskôr do 15.januára 2020
Čiastočnú úhradu nákladov je možné zabezpečiť
1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame) SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol : kód záujmového útvaru
Poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa, názov ZU
2. hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ (Popradská 86, Košice)
podľa stránkových hodín:
Streda : 9,00 – 13,00
14,00 – 17,00
Štvrtok : 8,00 - 12,00
13,00 – 16,00
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 do konca školského roka 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.

