Žiadosť
o prijatie do záujmového útvaru a klubu
v ABC - Centre voľného času, Októbrová 30, Prešov

v školskom roku:

PRIHLÁŠKA

2016/2017

do záujmového útvaru a klubu

Meno a priezvisko člena........................................................
Adresa trvalého pobytu.........................................................
Mesto/Obec.......................................Okres..........................
ZŠ/SŠ/VŠ.............................................................................
Zamestnanie:......................................................................
Dátum narodenia:...........................Tel.č..............................
Názov ZÚ:.........................................................................
V Prešove ..........................

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Tel.: 051/77 12 291
www.abccentrum.sk e-mail: abc@abccentrum.sk

..............................
podpis *

Záujmový útvar.................................................školský rok: 2016/2017
Meno a priezvisko člena.......................................................................
Adresa trvalého pobytu........................................................................
Mesto/Obec................................................Okres................................
ZŠ/SŠ/VŠ..................................................... Trieda............................
Zamestnanie:.....................................................................................
Dátum narodenia.................................................................................
Meno a priezvisko matky....................................... Tel.č:......................
Meno a priezvisko otca...........................................Tel.č:......................
Email: ................................................................................................
Upozornenie na zdravotný stav člena....................................................
Prehlásenie rodičov: umožním svojmu dieťaťu navštevovať ZÚ v ABC - CVČ.
Nie sú mi známe žiadne zdravotné problémy dieťaťa zabraňujúce činnosť v ZÚ.
V zmysle zákona č.122/2013 Zb.z. o ochrane osobných údajov súhlasím s použitím
osobných údajov dieťaťa pre potreby evidencie členov ZÚ a so zverejnením
fotografie dieťaťa pre potreby prezentácie ABC - CVČ.
Zaväzujem sa uhradiť prípadné škody spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti.

ABC - CVČ prijíma VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole.
Vzdelávací poukaz odovzdajte najneskôr do 23.09.2016
..................................
podpis*

* dieťa do 18 rokov - podpisuje rodič, zákonný zástupca
žiadateľ nad 18 rokov - podpisuje sám za seba

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Číslo:

Prešov...................

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Meno a priezvisko zákonného zástupcu člena ABC - CVČ:
.........................................................................................……………………………..

ROZHODNUTIE

Adresa bydliska: ...........................................................................................................
Riaditeľ ABC - Centra voľného času v Prešove, Ul. Októbrová 30, ako príslušný orgán podľa
§ 5 ods.6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Mesto/Obec: ................................................................ Okres: ...................................

prijíma

Druh pobytu /prechodný – trvalý/. .................................Tel. č………………………

člena (členku) ...........................................................................................................
narodený (a) .............................................................................................................
trvalým pobytom ......................................................................................................
mesto/obec.........................................................okres...............................................
ZŠ/SŠ/VŠ....................................................................................................................
do záujmového útvaru ABC - Centra voľného času:

Čestné vyhlásenie
pre účely určenia príjemcu dotácie na záujmové vzdelávanie poskytovanej v zmysle zákona
č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Súhlasím s poskytnutím finančnej dotácie pre člena ABC - CVČ.

....................................................................................................................................
v školskom roku 2016/2017

a určuje

Meno a priezvisko člena :...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................

podľa §116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní výšku príspevku
v záujmovom útvare (klube) v sume ................. €/mesačne
Podľa § 116 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ABC centre voľného času,
ktorého zriaďovateľom je Mestský úrad v Prešove, určil všeobecne záväzným nariadením
č......................
Zriaďovateľ ABC - Centra voľného času môže rozhodnúť o znížení príspevku, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
riaditeľovi ABC - Centra voľného času. Rozhodnutie je preskúmateľne súdom.

Mesto/Obec: .................................................. Okres: .................................................
ZŠ/SŠ/VŠ ....................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................ Miesto narodenia: ..............................
Navštevuje záujmový útvar: .......................................................................................
Potvrdzujem pravosť osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a súhlasím s ich
spracovaním pre uvedený účel v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov pre uvedený účel poskytnem len
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu (CVČ)

Mgr. Elena Šimčíková

Dátum:
Prevzal:

riaditeľka ABC CVČ
pečiatka

Miesto a dátum: ...................................................
................................................

Rozhodnutie dostanú:
1. Zákonný zástupca žiaka
2. K spisu ABC- CVČ

podpis zákonného zástupcu

