Centrum voľného času pri ZŠ, Komenského 2, SNV
052 05 Spišská Nová Ves
––––––––––––––––––––––––––––––
Názov útvaru (klubu, kurzu)

PRIHLÁŠKA
Do záujmového útvaru (klubu, kurzu) v školskom roku 2013/2014
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum a miesto narodenia:

Trieda:
Číslo telefónu:
Svojim podpisom potvrdzujem a súhlasím, aby moje dieťa
navštevovalo záujmový útvar CVČ a súčasne sa zaväzujem
uhradiť príspevok na čiastkovú úhradu nákladov spojených
s činnosťou CVČ mesačne vo výške 1€: v zmysle Čl. 4
VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2012 o určení výšky
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves.
Súhlasím, že osobné údaje uvedené v tejto prihláške slúžia
len pre potrebu pedag. zamestnancov CVČ, nebudú
zverejňované bez písomného súhlasu dotknutej osoby
a podliehajú Zákonu NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom vyhlasujem, že môj syn(dcéra) je
členkou jedného útvaru CVČ.
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