
 

 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO KRÚŽKU VŠEOBECNO POHYBOVEJ  

PRÍPRAVY PRE DETI  V PREDŠKOLSKOM  VEKU 

 

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 06.10.2020 o 16:30 hod. v ZŠ Bystrická  

cesta. Krúžok sa bude konať každý utorok a štvrtok od 16:30 do 17:30 hod.  

v ZŠ Bystrická cesta ( vchod od pošty za  CBA Verexom) 

 

 

Meno a priezvisko:       _____________________________________________________ 

 

Dátum narodenia:        _____________________________________________________ 

    

Presná adresa trvalého bydliska:  ____________________________________________ 

 

Materská škôlka:  ______________________________        Trieda: ________________ 

 

Meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu: _______________________________ 

 

Tel. kontakt (rodič):  _______________________________________________________ 

 

Email (rodič):  ____________________________________________________________ 

Poznámka: Rodič/zákonný zástupca dáva týmto pre MBK Ružomberok, s.r.o. súhlas v zmysle §11 zákona NR SR 
č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a doplnkov, na spracovanie osobných 
údajov uvedených v žiadosti o prijatie, za účelom evidencie v dokumentácii MBK Ružomberok, s.r.o. 
Ako zákonný zástupca: Súhlasím so spracúvaním obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti 
krúžku, a ich zverejňovaním za účelom propagácie činnosti MBK Ružomberok, s.r.o., prehlasujem, že dieťa je 
fyzicky aj psychicky spôsobilé na daný krúžok. 
 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  PRE  ZBER  ÚDAJOV  NA ŠKOLSKÝ  ROK  2020/2021 
Ako zákonný zástupca dieťaťa (do 15 rokov) vyhlasujem, že poskytujem - neposkytujem 
(zakrúžkujte) súhlas pre MBK Ružomberok, s.r.o. na jeho započítanie do zberu údajov podľa 
§ 7a odseku 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a škôl. 
zariadení v znení neskorších predpisov.  

______________________________ 
Podpis rodiča / zákonného zástupcu 

 
Čestné  prehlásenie Dolupodpísaný rodič čestne prehlasujem, že moja dcéra/ môj syn je zdravá/ý, 
nejaví žiadne príznaky akéhokoľvek ochorenia a nemá zvýšenú telesnú  teplotu. Nie je nám známe, 
že by v rodine niekto v súčasnosti javil príznaky infekčného ochorenia. Dcéra/syn a ani osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti nie sú v karanténe. 
Svoju dcéru/syna  budem posielať na tréningy len zdravú/zdravého. 

 
V Ružomberku dňa  ______________________ 
 
 

______________________________ 
Podpis rodiča / zákonného zástupcu 

 
ŽIADOSŤ  JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ  DO 30.09.2020 ELEKTRONICKY NA basket@mbk-rbk.sk, alebo OSOBNE NA 
SEKRETARIÁTE MBK RUŽOMBEROK, s.r.o., POŠTOU MBK Ružomberok, s.r.o., Poľná 49 , 034 01 Ružomberok. Pri 
problémoch s odovzdaním nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0908963013 alebo na uvedený email. 
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