
      Záväzná prihláška 

            do záujmového útvaru CVČ pri ZŠ M. Kukučína  

    Dolný Kubín 

 

Meno a priezvisko žiaka:.............................................................................................. 

Trieda: .......................................................................... 

Bydlisko: ...................................................................................................................... 

Rodné číslo dieťaťa: .................................................................................................... 

Názov krúžku: prvý záujmový útvar :........................................................................... 

                           druhý, tretí záujmový útvar: ............................................................... 

Meno a telefonický kontakt zákonného zástupcu:  

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

V Dolnom Kubíne ............................                       

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

                                                                                   Podpis zákonného zástupcu  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:  

Záväznú prihlášku za člena CVČ  je potrebné odovzdať do 10.9.2019.  

Mesačné poplatky za účasť v ZÚ v CVČ:         

- zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 

pobytom na území mesta Dolný Kubín, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú 

činnosť prispieva sumou                                                                                          3,00 € 

- zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 

pobytom na území mesta Dolný Kubín za každú ďalšiu záujmovú činnosť, prispieva 

sumou                                                                                                                       3,00 €  

- zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého 

pobytom na území mesta Dolný Kubín, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú 

činnosť prispieva sumou                                                                                           6,00 € 

- zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého 

pobytu na území mesta Dolný Kubín za každú ďalšiu záujmovú činnosť prispieva  
sumou                                                                                                                       6,00 €            

Poplatky sa vyberajú polročne. 

Úplné znenie VZN je na webovej stránke školy www.zsmkdk.sk 
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