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ÚDAJE O DIEŤATI
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

ÚDAJE O RODIČOCH
Meno a priezvisko matky
Meno a priezvisko otca

Email:
Email:

Telefón:
Telefón:

VYHLÁSENIE RODIČOV /ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV/
1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do súkromnej škôlky NCC osobne odovzdám službukonajúcej učiteľke a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie rodič /zákonný zástupca/ alebo iná
mnou poverená osoba.
2. Zaväzujem sa, že oznámim riaditeľke alebo zriaďovateľke súkromnej škôlky NCC výskyt infekčnej
choroby v rodine u dieťaťa alebo v najbližšom okolí.
3. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať súkromnú škôlku NCC dlhšie ako 14
po sebe nasledujúcich dní bez udania dôvodu, môže zriaďovateľka škôlky jeho dochádzku ukončiť
/bez nároku vrátenia školného/.
4. Zaväzujem sa, že všetky poplatky spojené s pobytom dieťaťa v súkromnej škôlke NCC budem
hradiť pravidelne každý mesiac a to do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
Prvý mesačný poplatok sa platí následne po podpísaní prihlášky. Mesačný poplatok je možné
platiť len bankovým prevodom alebo vkladom v prospech účtu: .........................................................
var.s.: rodné číslo dieťaťa, k.s.: 0308, doplňujúce údaje: meno dieťaťa.
Mesačný poplatok za opatrovanie dieťaťa je fixný podľa dohodnutého počtu dní v týždni, kedy
bude dieťa navštevovať NCC.

☐ DIEŤA PRIHLASUJEM NA POLDENNÝ POBYT:
☐ 5x týždenne
☐ DIEŤA PRIHLASUJEM NA CELODENNÝ POBYT:
☐ 5x týždenne ☐ 3x týždenne
☐ DIEŤA PRIHLASUJEM NA ADAPTAČNÝ PROGRAM - CHVÍĽKA BEZ MAMINKY
* Fotografie, ktoré budú zhotovené počas pobytu dieťaťa v NCC môžu byť zverejnené na webových stránkach
NCC. V prípade nesúhlasu prosíme tento fakt uviesť na prihláške.
Rodičia svojim podpisom prehlasujú, že poskytnutie údajov v prihláške je dobrovoľné s tým, že tieto údaje môžu
byť spracované a použité pre účely NCC Fiba, s.r.o. v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 ods. 3 cit. zákona je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

V Žiline, ............................................

Podpis rodičov ...............................................................
/zákonných zástupcov/........................................................

Nanny Children´s Club, Vendelína Javorku 28, 010 01 Žilina, Slovenská republika

