
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záväzná prihláška na „Superlyžovačku 2020“ 
 

Cena kurzu: 119 € (7 výjazdov po 17 €) 

Meno a priezvisko: ..................................................      Dátum narodenia: ................................ 

Adresa bydliska: ...............................................      ...................................  ............................... 

                                            Ulica a číslo                        mesto/ obec                         PSČ 

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

Meno a priezvisko rodiča: ....................................................................................................... .  

kontakt (tel. číslo).........................................   email  ................................................................. 

Košice :                                                            Čitateľný podpis : .............................................. 

 

 

Súhlas zákonného zástupcu 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice (ďalej len CVČ) 

zastúpený: Mgr. Denisa Drimáková, riaditeľka CVČ Košice   IČO: 035542781  

 

Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca (meno a priezvisko): ____________________________________ 

 

 

dieťaťa: ____________________________________________dátum narodenia: __________________ 

 

SÚHLASÍM: 

1. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontakt na zákonného zástupcu, prítomnosť k pedagogickej dokumentácii v rámci centra voľného času. 

    

 ÁNO      NIE 

2. s poskytnutím preukazu poistenca pre prípad ošetrenia dieťaťa počas kurzu    

 ÁNO      NIE 

3. s uvedením osobných údajov dieťaťa na súpisku pre rôzne súťaže: meno, priezvisko a dátum narodenia, 

ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku    

 ÁNO      NIE 

4. uverejňovaním fotografií, videonahrávok z činnosti detí z aktivít organizovaných CVČ na webovom 

sídle CVČ www.cvckosice.sk a na facebooku CVČ https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-

Košice-393243214080896/ 

 ÁNO      NIE 

 

Čestne prehlasujem, že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol 

presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé 

alebo boli zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. Môj súhlas je dobrovoľný a 

trvá na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

 
Dátum:       _________________________________________ 

                     vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa  

___________ 
1 1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto 
skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

 

http://www.cvckosice.sk/
https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/
https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896/


Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

 
Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 

 V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Vás informujeme 

o organizovaní cyklického podujatia (kurzu) Superlyžovačka 2020 

 

Termín:  soboty 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2. 2020  

(v prípade nevhodných snehových podmienok sa termíny posunú) 

Počet inštruktorov: podľa počtu prihlásených detí     

Hlavný vedúci (meno): RNDr. Helena Labovská 

Program:   
7:50 zraz účastníkov pri EP Kórejská 1 v Košiciach, 

odovzdanie detí a výstroje 
8:00 odchod autobusu 
9:30 príchod do lyžiarskeho strediska a poučenie o BOZP 
9:45 rozdelenie do družstiev, nákup skipasov 
9:55 obutie lyžiarok, lyží 
10:00 odchod na svah, výcvik 
12:30 obedná a hygienická prestávka 
13:30 výcvik, zhodnotenie výcviku inštruktormi 
15:15 vyzutie, zbalenie výstroja, hygienická prestávka 
15:30 odchod autobusu z lyžiarskeho trediska 
16:30 - 17:00 príchod do Košíc, odovzdanie detí a  
výstroje rodičom, vyhodnotenie dňa 
Spôsob dopravy: objednaným autobusom, vlek 

Stravovanie:  individuálne, z vlastných zásob 

Účastník  je povinný dodržiavať školský poriadok, smernicu na organizovanie výletov, vychádzok a lyžiarskych 

výcvikov, riadiť sa pokynmi hlavného pedagogického vedúceho a lyžiarskeho inštruktora a dodržiavať zásady 

bezpečnosti. Musí mať skontrolovanú a správne nastavenú výstroj vrátane lyžiarskej prilby, vreckové na 

zaplatenie vlekov a celodennú stravu. 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu     

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní cyklického podujatia (kurzu) 

Superlyžovačka 2020 a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

Súhlasím, aby sa tohto kurzu zúčastnil môj syn/moja dcéra* :  

Meno a priezvisko dieťaťa:  ...................................................................................  

 

súhlasím – nesúhlasím*  - so zmenou programu vzhľadom na počasie a bezpečnosť 

súhlasím – nesúhlasím*  - s prepravou dopravným prostriedkom autobus 

súhlasím – nesúhlasím*  - s použitím lyžiarskeho vleku (lana)  

súhlasím – nesúhlasím* - s účasťou dieťaťa na záverečných pretekoch  

súhlasím – nesúhlasím* - s účasťou dieťaťa na karnevale  

súhlasím – nesúhlasím* - s výukou lyžovania podľa programu 

súhlasím – nesúhlasím* - so samostatným odchodom dieťaťa po ukončení akcie (v prípade nesúhlasu 

kto dieťa prevezme a tel. kontakt na poverenú osobu) .............................................................. 

  

V Košiciach  dňa  :  ........................................ 

Meno a priezvisko rodiča: ............................................... Podpis rodiča .............................. 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 



 

 

Pokyny pre účastníkov Superlyžovačky 2020 
 

 

Dieťa je prihlásené po vyplnení prihlášky a uhradení poplatku za lyžovačku, prípadne zálohy v sume 80 

€. Doplatok vyberáme koncom januára alebo vo februári 2020. 

 

Poplatok za celý kurz je 119 € (7 výjazdov po 17 €). V cene je doprava autobusom do lyžiarskeho 

strediska (najčastejšie lyžiarske stredisko Poráč), odborní inštruktori a zdravotník počas celého dňa, 

poplatok do CVČ, poistenie a drobné odmeny) 

 

Kurz sa zrealizuje po prihlásení minimálne 20 účastníkov, ktorí uhradia minimálne zálohu za kurz. 

V prípade nenaplnenia kurzu Vám bude celý poplatok vrátený. 

 

Lyžujeme v sobotných termínoch: 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2. 2020  

 ( v prípade nevhodných snehových podmienok sa termíny posunú) 
 

Účastník  je povinný dodržiavať školský poriadok, smernicu na organizovanie vychádzok a lyžiarskych 

výcvikov, riadiť sa pokynmi hlavného pedagogického vedúceho a lyžiarskeho inštruktora a dodržiavať zásady 

bezpečnosti.  

 

Účastník musí mať skontrolovanú a správne nastavenú výstroj vrátane lyžiarskej prilby, celodennú stravu a 

vreckové na zaplatenie vlekov (cenu skipasov Vám oznámime najneskôr v stredu s informáciou, kam sa 

cestuje) 

 

Odchod je o  8,00 hod. od CVČ Kórejská 1 – parkovisko pred Kerimaxom  

Príchod je o 16,30 – 17:00 hod. pri CVČ Kórejská 1 v daných sobotných termínoch 

 

Pri prvom výjazde dieťa odovzdá kópiu preukazu poistenca, prípadne ju prineste alebo pošlite 

oskenovanú spolu s prihláškou. 

 

V prípade ochorenia dieťaťa, nahláste jeho neúčasť telefonicky alebo mailom najneskôr v piatok pred 

lyžovačkou do 12:00 hod., aby sme vedeli zabezpečiť účasť náhradníka a vrátiť Vám poplatok za 

výjazd, ktorý Vaše dieťa neabsolvovalo v čo najvyššej miere. 

 

Ak dieťa ochorie počas noci, informujte nás o tejto skutočnosti, aby sme zbytočne neodkladali odchod 

autobusu.  (tel.: 0911 873 169) 

      

     V prípade voľných miest v autobuse je možnosť prepravy do lyžiarskych stredísk za poplatok                 

8 €. 

 

Informácie:  Helena Labovská - tel: 0911 873 169, labovska@cvckosice.sk 
 

mailto:labovska@cvckosice.sk

