
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, KOMÁRNO 

www.cvckomarno.com                                                                                                                             e-mail : cvc@komarno.sk 

PRIHLÁŠKA NA DENNÉ PRÁZDNINOVÉ HERNE  2021 

Svojim podpisom prihlasujem  svoje dieťa do dennej prázdninovej herne 2021 

Meno a priezvisko:     ..................................................... Zdravotná poisťovňa : ........................ 

 

Dátum narodenia: ..................................................... Rodné číslo :  ……………………….. 

 

Bydlisko:  .................................................................................................................... 

 
Meno a priezvisko rodiča: ….......................................................................................................... 

 kontakt na rodiča: ….................................................................................................................. 

e-mail : ….......................................................................................................................................... 
 

V TERMÍNE / zakrúžkujte turnus o ktorý máte záujem / 
 
1.  TURNUS    6. -  9. Júl 2021  SPORT CAMP 
    
2.  TURNUS    12.- 16.Júl 2021  FANTASY CAMP 
 
3.   TURNUS    19. – 23. Júl 2021   CAMP DOBRODRUHA  
 
4.   TURNUS    9. – 13. August 2021  MONTESSORI CAMP “ NEPOSEDNÍK” 
 
5.   TURNUS    16. – 20 August 2021 GALÉRIA POD SLNKOM  
 
6.   TURNUS    23. – 27. August 2021         BEZ NUDY S TANCOM   
 

Svojim podpisom potvrdzujem že všetky údaje sú pravdivé ! 
 
 
Dátum: _____________________                                                      ______________________   
         Podpis zákonného zástupcu 

 

 

Prehlásenie rodičov – informovaný súhlas 

Súhlasím, aby sa moje dieťa  zúčastnilo rekreačných aktivít v CVČ Komárno. 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky. Neúčasť dieťaťa je možná len na základe  lekárskeho potvrdenia.  

Zaväzujem sa uhradiť prípadné škody, ktoré moje dieťa spôsobí svojou nedbanlivosťou na verejnom majetku. Svojim 
podpisom súhlasím s vyradením môjho dieťaťa z činnosti, pokiaľ svojim správaním bude narúšať chod a program 
organizovanej činnosti. 

Svojim podpisom beriem na vedomie, že moje dieťa je organizátorom poistené v prípade úrazu. 

S vrátením finančných prostriedkov, uvedených v pokynoch pre rodičov, som sa oboznámil/a/ pri podpisovaní tejto 
prihlášky. Ako uvádzané dotknuté osoby podľa § 7 zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, súhlasím s možnosťou spracovania týchto údajov za účelom pedagogickej dokumentácie. 

Osobné údaje budú po spracovaní po dobu zákonom stanovených lehôt archivované a následne dané na likvidáciu. Ako 
zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracovaním fotografií a iných obrazových záznamov  môjho dieťaťa počas činnosti 
mestského tábora, na účely propagácie školského zariadenia a zverejnenia na webovej stránke CVČ Komárno. 

Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania. 

http://www.cvckomarno.com/
mailto:cvc@komarno.sk

