
                                  SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Svätoplukova 1465, 020 01 Púchov

PRIHLÁŠKA  DIEŤAŤA  NA  DENNÝ LETNÝ TÁBOR –
VO SVETE FANTÁZIE 2016

Dolu podpísaní zákonní zástupcovia/ zákonný zástupca dieťaťa ako objednávateľ týmto záväzne prihlasujem/-e
svoje dieťa na letný denný tábor – Vo svete fantázie,  organizovaný zo strany Súkromného centra voľného času
Púchov, so sídlom Svätoplukova 1465, 020 01 Púchov, (ďalej aj ako „SCVČ“), ktorý sa bude konať v termíne od
15.08. – 19. 08. 2016 v priestoroch SCVČ Púchov, v súlade so Všeobecnými a záručnými podmienkami účasti na
letnom dennom tábore, ktoré sú zverejnené v sídle a na internetovej stránke SCVČ:

Meno a priezvisko prihlasovaného dieťaťa...............................................................................................................

Adresa trvalého pobytu dieťaťa: ...............................................................................................................................

Dátum narodenia dieťaťa: .........................................................................................................................................

Zdravotná poisťovňa dieťaťa: .................................................................................................................................. 

Mená a priezviská zákonných zástupcov dieťaťa: 

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

Kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa (tel., mail): 

_____________________________________________________________________________________

• Termín konania letného denného tábora: od   15. 08. 2016 do 19. 08. 2016

• Miesto konania letného denného tábora: SCVČ, Svätoplukova 1465, Púchov

• Výška príspevku za účasť na letnom 
   dennom tábore:             58 €, slovom ( päťdesiatosem eur )
_____________________________________________________________________________________

Zákonní zástupcovia/ zákonný zástupca svojím podpisom na tejto prihláške potvrdzujú/-e, že hore uvedené údaje
sú úplné a pravdivé a že súhlasia/-í s termínom, miestom konania letného denného tábora a výškou príspevku za
letný denný tábor.
Zákonní zástupcovia/ zákonný zástupca svojím podpisom na tejto prihláške zároveň potvrdzujú/-e, že si prečítali
Zmluvné podmienky tábora , riadne sa s nimi oboznámili a bezvýhradne a v plnom rozsahu s nimi súhlasia/-í.
Povinnou prílohou tejto Prihlášky je úplne a pravdivo vyplnené a zo strany zákonných zástupcov dieťaťa podpísané
Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude odovzdané zástupcom SCVČ v deň začatia
letného denného tábora v mieste jeho konania a vyplnený a podpísaný informovaný súhlas rodičov.
Po prijatí riadne vyplnenej prihlášky, vedenie SCVČ mailom potvrdí prijatie prihlášky. 

V Púchove, dňa 

........................................................................            ......................................................................................
Súkromné centrum voľného času Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa 
Bc. Andrea Lipková – riaditeľka SCVČ
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