
 

Meno: ..............................................................   Priezvisko: ..................................................................... 

Dátum narodenia : ...................................................  Telefón: ................................................................ 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

E-mail: ..................................................................  Telefón rodiča: .......................................................... 

Rodič svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so stanoveným programom akcie, na ktorú svoje dieťa prihlasuje 
a je si vedomý jeho možných rizík. 

Podpis rodiča (zákonného zástupcu): ............................................................................................................................. ....... 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/-a riadne poučený/-á o dôsledkoch môjho súhlasu. 

Vyplnením mojich osobných údajov ako aj poskytnutím iných údajov týkajúcich sa mojej osoby udeľujem SCVČ, Lombardiniho 26, 
Bytča, IČO: 42059992, súhlas na spracúvanie svojho mena, priezviska, adresy a dátumu narodenia. SCVČ je oprávnené spracúvať 
moje osobné údaje na účely prevádzkovania a správy môjho členstva a na informovanie o ponuke služieb SCVČ. SCVČ má pri 
spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môžem ho 
kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu SCVČ, odvolať 

Dieťa sa zúčastní nasledovných akcií (zakrúžkujte vybratú akciu a cenu)                        

                                           

  
 
 

  
                        

 
 

 
 
                                                                                      
               
 

Za člena SCVČ sa považuje dieťa, ktoré v školskom roku 2014/2015 navštevovalo záujmový útvar SCVČ. 
V cene: doprava, vstupné (Aquapark, Trenčiansky hrad), úrazové poistenie, pedagogický dozor. Každé dieťa musí mať na akcii 
kartičku poistenca! 
*  Prihlášku s poplatkom a preukazom na bezplatnú dopravu vlakom  je potrebné odovzdať v stanovenom termíne v 
kancelárii SCVČ, Lombardiniho 26, Bytča. 
SCVČ si vyhradzuje právo prípadných nevyhnutných zmien v programe a termíne akcií, resp. zrušenia akcie v prípade nízkeho 
počtu prihlásených. 
Stravu SCVČ nezabezpečuje, je potrebné vziať si ju so sebou alebo kúpiť na mieste, prípadne cestou. 
Bližšie informácie získate v kancelárii SCVČ, na www.zirafa.sk, bytca@zirafa.sk, na tel. čísle 0904 738 630 

Súkromné centrum voľného času 
Lombardiniho 26, Bytča 

 
PRIHLÁŠKA NA AKCIU 

24.8. 2017 
Aquacity 
Poprad 

Člen Nečlen 

Cena 18 € 20 € 

   *termín prihlásenia do 17.8.2017 

20.7. 2017 
Aquacity 
Poprad 

Člen Nečlen 

Cena 18 € 20 € 

     *termín prihlásenia do 12.7.2017 
 

17.8.2017 
Tatry – 
Štrbské 
pleso 

Člen Nečlen 

Cena 12 € 15 € 

   *termín prihlásenia do 12.8.2017 

 

27.7. 2017 
Trenčiansky 

hrad 
Člen Nečlen 

Cena 14 € 16 € 

*termín prihlásenia do 19.7.2017 


