Centrum voľného času, Hlinícka 3, 83154 Bratislava, cvcprihlasky@gmail.com, www.cvcba3.sk

Žiadosť o prijatie (prihláška) na letný tábor 2021
(súčasťou prihlášky je Informovaný súhlas rodičov)
Meno a priezvisko: ............................................................................................. dátum narodenia: ……………………..…
Adresa: ………………………………………………………………………… e-mail: ……….………………………….
Meno a priezvisko rodiča/zák.zástupcu …………………….………………… tel. č. rodiča: …………………………….
Denný tábor v CVČ od 8.00 do 16.00 hod
Turnus

Termín

Zameranie letného tábora

cena/1 osoba

1.

19.07. - 23.07.

Tvorivé dielne

75,-

1.

19.07. - 23.07.

Divadelný

75,-

2.

26.07. - 30.07.

Šikovníček

75,-

2.

26.07. - 30.07.

Bratislava krížom krážom (viď. plagátik)

75,-

3.

02.08. - 06.08.

Muzikoterapeutický

75,-

3.

02.08. - 06.08.

Tvorivé dielničky

75,-

3.

02.08. - 06.08.

Prírodovedný o rastlinkách

75,-

4.

09.08. - 13.08.

Výtvarníčkovia

75,-

4.

09.08. - 13.08.

Muzikoterapeutický

75,-

4.

09.08. - 13.08.

Enviromentálny

75,-

Po skončení činnosti pôjde dieťa domov samé:
Poznámka: hodiace sa zakrúžkujte

ÁNO o ........ hod.
NIE

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 budú Vaše poskytnuté osobné údaje spracovávané za účelom evidencie
členov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh. Podmienky ochrany súkromia a Školský poriadok sú zvrejnené na
www.cvcba3.sk a na informačnej tabuli CVČ.
…………………………………………
podpis rodiča / zákonného zástupcu

Po odoslaní prihlášky a informovaného súhlasu, počkajte na informáciu o platbe.
V prípade, že dieťa nebude vyzdvihovať z tábora zákonný zástupca, treba písomne upovedomiť vedúceho tábora.
Prineste si prezúvky, desiatu, olovrant a pitie, pracovné oblečenie – napr. staré tričko a pod.
V poplatku je zahrnutý spotrebný materiál, obed, lístky na MHD.
Storno poplatky:
Do 30 dní pred nástupom do tábora bude Vám vrátená celá suma.
Od 29 dní do 14 dní pred nástupom do tábora – Vám vrátime 50% sumy.
Od 13 dní do 7 dní pred nástupom do tábora – Vám vrátime 25 % sumy.
Od 6 dní a počas tábora – bez nároku na vrátenie sumy.

