
 

Centrum voľného času Šurany  

Na vŕšku 24, 942 01 Šurany 

IČO: 37861069 

e-mail: cvcsurany@gmail.com       

mobil: 0911726808, 0918802064 

WEB: www.centrumvolnehocasusurany.sk 

 

P r i h l á š k a 
 

 Týždenné letné aktivity 2021 

 Poznámka: Označiť krížikom vybrané turnusy.  

Poplatok prosíme uhradiť do 15.6. 2021 

 

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

Dátum narodenia: ......................................Zdrav.poisťovňa: ......................................................... 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .......................................................................................... 

 kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa: ............................................. ........................................ 

e-mail : ............................................................................................ 

Môj syn/moja dcéra sa zúčastní výletov, vychádzok počas letných aktivít : súhlasím – 

nesúhlasím ( nehodiace sa prečiarknuť). 

V prípade výletu a vychádzky bude rodič vopred písomne informovaný o podrobnostiach. 

Dieťa bude odchádzať domov:  

- bez sprievodu rodiča:          - v sprievode rodiča:           -  iné: ....................................... 

 
Budem žiadať CVČ potvrdenie pre zamestnávateľa o absolvovaní rekreácie môjho dieťaťa: 

 áno-nie ( nehodiace sa prečiarknite). 

Program: 

 
Športové hry a súťaže, outdoorové hry – dáma, šach a iné, futbal, basketbal, vybíjaná, 

cvičenie na trampolínach a fit loptách, stolný tenis a futbal, dopravné ihrisko, turistika po 

okolí mesta, rozprávky v minikine, besedy a kvízy s odmenami , spoločenské a stolové 

hry , (Play station 4), karaoke, tvorivé, výtvarné a technické dielne, tajomstvá kuchyne a 

zdravá výživa, ľudové tradície ako ich nepoznáme, enviromentálne a pestovateľské 

aktivity, výlety a opekačky. 

 

Informácie 

 

Počet pedagogických zamestnancov pre skupinu 20 detí: 2                 

Spôsob prepravy za účelom výletov: súkromná hromadná autobusová doprava. 

Stravovanie: formou donášky obedov, alebo po dohode s vedením CVČ ( v prípade špeciálnej 

stravy, ktorú zabezpečí rodič). 

Účastník je povinný riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavať zásady bezpečného 

správania a dodržiavať vnútorný poriadok CVČ Šurany.  

 

  6.7. - 9.7. 2021  Účastníci s bydliskom Šurany -výška úhrady: 36 € Ostatní účastníci: 53 € 

   12.7. - 16.7. 2021  Účastníci s bydliskom Šurany -výška úhrady: 45 € Ostatní účastníci: 62 € 

 26.7. – 30.7. 2021  Účastníci s bydliskom Šurany -výška úhrady: 45 € Ostatní účastníci: 62 € 

 2.8. – 6.8. 2021  Účastníci s bydliskom Šurany -výška úhrady: 45 € Ostatní účastníci: 62 € 

 9.8. – 13. 8. 2021 Účastníci s bydliskom Šurany -výška úhrady: 45 € Ostatní účastníci: 62 € 

mailto:riaditel@cvcsturovo.sk


Pri nástupe treba odovzdať : vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, čestné vyhlásenie rodiča, 

podpísanú prihlášku ( ak nebola vopred odovzdaná) a potvrdenie od lekára o zdravotnej 

spôsobilosti (potvrdené týždeň pred nástupom), preukaz poistenca ( kópiu zdravotnej karty). 

Nutné je upozorniť na mimoriadne potreby dieťaťa!  

Dieťa si nosí: desiatu, nerozbitnú fľašu a dostatok tekutín, prezuvky, ak bude potrebné – rúško, 

slnečné okuliare, šiltovku, obuv a oblečenie podľa počasia. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí 

organizátor (CVČ). 

V cene  je zahrnuté : obed, odmeny do súťaží, materiálne a prevádzkové zabezpečenie, úhrady za 

dopravu na výlet, odmenu pomocného inštruktora. 

 

Úhrada poplatkov: č. účtu - IBAN: SK45 0200 0000 0017 8177 5259 , Variabilný symbol: 

1002021 a do poznámky meno dieťaťa (nie rodiča). Platbu prosíme  uhradiť najneskôr 2 

týždne pred nástupom dieťaťa na detskú rekreáciu. 

 

CVČ upozorňuje účastníkov aktivít a podujatí, ktorých je organizátorom, že zo všetkých podujatí 

sa vyhotovuje obrazový záznam, následne použitý na webovom sídle CVČ Šurany, na sociálnej 

sieti Facebook – CVČ Šurany a to za účelom medializácie činnosti CVČ pre verejnosť.  

Súhlasím / Nesúhlasím ( nehodiace sa prečiarknite ) so zverejňovaním fotografií a videí môjho  

 

 dieťaťa (meno a priezvisko): ........................................................       Podpis ........................ 

 

Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných 

údajov, súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na rekreáciu za účelom 

evidencie v dokumentácii CVČ Šurany. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o organizovaní týždenných 

letných aktivít a súhlasím s podmienkami organizátora. 

 

V Šuranoch,  dňa ........................                                        ................................ 

                                                                                              Podpis rodiča                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čestné vyhlásenie  rodičov 

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

 

 Adresa...................................................................................................................... ..................... 

 
Čestne vyhlasujem, že moje dieťa je pred nástupom na rekreáciu zdravé a že som oboznámil/a/ 

pani vychovávateľky CVČ Šurany so zdravotným stavom môjho dieťaťa. Dieťa neprejavuje 

príznaky akútneho ochorenia a orgán na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár menovanému 

dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 

dohľad/.  Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej 

domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosné ochorenia /napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 

horúčkovité ochorenia s vyrážkami,.../. 

Som si vedomý/á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý/á/, že by som sa dopustil/a/ priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990  Zb. o priestupkoch a § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dieťa v súčasnom období užíva lieky....................................................................  

Alergie u dieťaťa.................................................................................................... 

Iné obmedzenia....................................................................................................... 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s používaním údajov svojho dieťaťa vedúcou 

letného tábora CVČ Šurany. 

 

V Šuranoch, dátum: .........................................  podpis rodiča .................................. 

 
Toto vyhlásenie odovzdajte pri nástupe do tábora vedúcemu tábora. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri dni. 

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia 

( v súlade s § 4 vyhlášky č.526/2007 Z.z) 

Upozornenie:  

Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na rekreáciu. 

 

 

Vyhlasujem, že moje dieťa ...................................................................................... bytom v 

 

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

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie (zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho 

rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného 

mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a vši ). 

Dieťa nejaví príznaky infekcie COVID-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.  

V priebehu 14 dní pred nástupom na rekreáciu neprišlo dieťa s osobou chorou na infekčné 

ochorenie COVID-19, alebo s osobou podozrivou z nákazy.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

v Šuranoch, dňa: .....................  

Meno, priezvisko zákonného zástupcu: ........................................................................  



Podpis zákonného zástupcu: .....................................................  

 

 

 

Potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka  

detskej prímestskej rekreácie v CVČ Šurany 

 
/nie staršie ako 7  dní pred nástupom do tábora/ 

 

 

Týmto potvrdzujem, že dieťa ........................................................................nar..........................  

je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia 

a môže sa zúčastniť letnej rekreácie v CVČ Šurany. 

Ak dieťa užíva lieky, alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, alebo akékoľvek 

iné obmedzenie, uveďte tieto skutočnosti:.................................................................................... . 

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

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

 

 

V ...................................... dňa....................   ....................................................... 

                 pečiatka a podpis lekára 


