Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, 03601 MARTIN,
TEL.: 043-4133651, 4133210
cvckamarat@gmail.com; www.cvckamarat.eu

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa* na činnosť do Centra voľného času, A. Kmeťa 22, v Martine
V zmysle ustanovenia §7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z.z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom
hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov, žiadam o prijatie na činnosť
do Centra voľného času v školskom roku 2019/2020, uvedenú v §6 odst. 2 písm. a) a c) na
základe mojej písomnej žiadosti, žiadosti zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.* Výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení je určená vo VZN mesta
Martin č. 97/2011 v platnom znení.
Žiadam o prijatie PLT – prázdninová činnosť: ...............................................................................
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................
Dátum narodenia:..................................v ............................................... Okr.:.....................................
Bydlisko: ................................................................................................ Okr..: ...................................
Kontakt: - mobil: .................................................................................... tel.: .......................................
e-mail: ...................................................................................................................................................
Zákonný zástupca – meno a priezvisko .............................................................................................. *
Bydlisko : ..........................................................................
Kontakt: - tel., mobil: .........................................................e-mail: ....... ......................................*
Dolupodpísaný/á dávam Centru voľného času (ďalej len „CVČ“) súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov,
osobných údajov môjho dieťaťa v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
- pre interné potreby zariadenia

.............................
podpis zákonného zástupcu*
Č Čestne prehlasujem, že menovaný je / nie je* prihlásený do iného Centra voľného času
v meste s nárokom na príspevok pre financovanie z finančných prostriedkov mesta
z podielových daní. (Žiadosť platí na šk. r. 2019/20)
a príspevok pre financovanie z finančných prostriedkov mesta z podielových daní.
V ........................................................... dňa: ..................................
.............................
podpis zákonného zástupcu*
Alergie /vrátane liekov/:........................................Užívanie liekov: ....................................................
Dieťa znáša cestu autobusom:
ÁNO
NIE*
Upozornenie rodiča pre vedúceho: Iné:..........................................................................................
Martinskú letnú detskú univerzitu som absolvoval/a už (koľko krát?)* .............................................................
* dopíšte číslom , vyznačte
* nehodiace sa preškrtnite

Žiadosti prosíme odovzdať najneskôr do 31. 5. 2019 v CVČ KAMARÁT,

Martin
Po prijatí žiadosti dieťa zaregistrujeme, ale:
žiadosť bude akceptovaná až po vyplatení poplatku za tábor. Uhradiť ho môžete
v hotovosti v CVČ, alebo na č. účtu SK39 0200 0000 0016 6106 8955, VS - dátum
narodenia a do poznámky meno dieťaťa a názov tábora do

31.5. 2019.

V prípade naplnenia kapacity tábora ďalších záujemcov nebude možné prijať!
Storno poplatky: - do 30 dní pred nástupom do tábora – bude Vám vrátená celá suma, od 29 – 14
dní = 50%, - od 13 – 7 dní = 25%, - od 6 dní a počas tábora – bez nároku na vrátenie peňazí.

Informovaný súhlas bude zverejnený najneskôr týždeň pred táborom na našej stránke
www.cvckamarat.eu. Môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne v CVČ KAMARÁT.
Informovaný súhlas treba priniesť podpísaný najneskôr v deň nástupu do tábora spolu
s potvrdením o bezinfekčnosti.

............................................................................................................................................
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI
prihláseného na Prímestský letný tábor (vypíše rodič/zákonný zástupca)
Letný tábor:...................................................................... termín:..........................................................
Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Vyhlasujem, že moja dcéra – syn*.......................................................
bytom v ......................................................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že orgán
na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený lekársky dozor alebo dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa jeho rodičia alebo
iné osoby, ktoré s nim žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku
s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomá(ý) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomá(ý), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Oznamujem, že moja dcéra – syn*.......................... prihlásená(ý) na LPT: .............................................
v termíne: ................................. organizovaný Centrom voľného času Kamarát v Martine, bude
odchádzať domov : samo / v sprievode ........................................................................................
V termíne konania LPT sa budeme (rodiča/zákonný zástupca) zdržiavať na adrese:
................................................................................................ t. č.: ......................................................
V ........................... dňa ...................................

..........................................................
podpis rodiča/zákonného zástupcu

UPOZORNENIE: Vyhlásenie odovzdajte v deň nástupu do tábora s aktuálnym dátumom!
* - nehodiace sa prečiarknite

