Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom
Názov podujatia: Prázdninová činnosť:

Letné tancovanie
www.cvcteplickanadvahom.eu , cvcteplicka@azet.sk
Miesto: CVČ -Teplička n. V. - telocvičňa
Čas: 16:00 -18:00
Termín: 13.08.2014-15.08.2014 tj. 3 dni,
17.08.2014- vystúpenie: OS v Tepličke n. Váhom
Zodpovedná: Mgr. Horská , čiastočná úhrada nákladov: 5 €

Žiadosť o prijatie - PRIHLÁŠKA
Priezvisko a meno : ...............................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................
Bydlisko: ..................................................................................................
Otec: ...............................................................Tel:.....................................
Matka:..............................................................Tel.....................................
Po skončení činnosti pôjde dieťa domov samé:
ÁNO
Poznámka : hodiace sa zakrúžkujte
NIE
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.
122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. So zverejnením
fotodokumentácie z táborovej činnosti na web- stránke CVČ.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní
akcie CVČ, pričom súhlasím s účasťou dieťaťa na plánovanej akcii.

....................................................
Podpis zákonného zástupcu
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) poučená o BOZ .
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Miesto: futbalové ihrisko
Termín: 15.07., 16.07., 17.07. 2014 o 9:00,ukončenie o 12:00
Zodpovedný:tr. Daniel Mrázik , čiastočná úhrada nákladov: 7 €
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Miesto: okolie Žiliny –viď program
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