MESTSKÁ ĆASŤ KOŠICE – ŠACA
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na týždeň predpoludňajších organizovaných programov PRÁZDNINOVÉ MATINÉ
26.2.-2.3.2018
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................................................
Rodné číslo dieťaťa (potrebné pre poisťovňu):..............................................................................................................................
Telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľný jeden z rodičov: ..................................................................................................
E-mailová adresa aspoň jedného z rodičov ..................................................................................................................................
Zdravotná poisťovňa dieťaťa: ........................................................................................................................................................

V prípade, že má Vaše dieťa nejakú alergiu, fóbiu, prípadne iný zdravotný problém - o ktorom by sme mali vedieť - napíšte aký:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
V prípade, že máte špeciálne požiadavky na stravovanie pre Vaše dieťa, napíšte aké: .................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Prihlasujem svoje dieťa na týždeň organizovaných programov Prázdninové matiné, kde organizátorom je MČ Košice – Šaca. Beriem
na vedomie, že Mestská časť si vyhradzuje právo OKAMŽITÉHO VYLÚČENIA dieťaťa z podujatia – v prípade, že moje dieťa bude
porušovať pravidlá slušného správania a svojim správaním ohrozovať bezpečnosť iných detí, alebo im spôsobovať nejakú škodu.
Poplatok za účasť sa v takomto prípade nevracia.

podpis zák. zástupcu:

....................................

Zároveň súhlasím – nesúhlasím (vyškrtnite, čo sa nehodí) s tým, aby moje dieťa po ukončení denného programu chodilo domov
samo. V prípade nesúhlasu - si osobne dieťa vyzdvihnem v dohodnutom čase spred budovy MÚ.

podpis zák. zástupcu:

....................................

___________________________________________________________________________________________________________
Súhlas dotknutej osoby – účel: Prázdninové matiné

V zmysle § 11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto dávam svoj súhlas Mestskej časti Košice – Šaca,
Železiarenská 9 na použitie osobných údajov môjho dieťaťa na vymedzený účel: poistenie dieťaťa a súhlasím, že jeho osobné
údaje budú použité na viacerých miestach k tomu istému účelu po dobu nutnej lehoty uloženia v súlade s platnými predpismi.

Zároveň - v súvislosti s dodržaním § 9 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že dávam súhlas k tomu, aby boli fotografie môjho dieťaťa získané v rámci jeho denného pobytu na podujatiach
použité v rámci fotodokumentácie pre potreby činnosti MČ Košice – Šaca pri prezentácii a propagácii činnosti.
Meno zák. zástupcu:................................................................................................................................................................................
V Košiciach – Šaci, dňa ....................................... Podpis zák. zástupcu: ..............................................................................................
___________________________________________________________________________________________________________
Prílohou prihlášky je: (pretože pre prázdninové matiné platia rovnaké pravidlá ako pre TOP s tým, že čas trvania je len do 12.00)
Poriadok TOP (prečítať, podpísať, odovzdať spolu s prihláškou)
a Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa (podpísať, odovzdať – najneskôr v deň nástupu do tábora, najskôr 3 dni pre nástupom
do tábora. Ide len o vyhlásenie rodiča, nie je potrebné potvrdenie od lekára.)

