
Prihláška člena - šk. rok 2022/2023

Dieťa
meno a priezvisko:
dátum narodenia:
predchádzajúce tanečné/pohybové skúsenosti?:

Rodičia
meno matky:
tel. + e-mail:
meno otca:
tel. + e-mail:

dieťa bude nosiť väčšinou:
komunikovať ohľadom tanečnej bude väčšinou:

Tanečné triedy na tento šk. rok:
názov skupiny veková kategória miesto tréningov zaškrtnite 

Prípravka MRAVČEKY 3-4 ročné CVČ Starozagorská 8 - KVP
Prípravka LIENOČKY 3-5 ročné
Prípravka CHROBÁČIKY 5-6 ročné CVČ Starozagorská 8 – KVP
Prípravka MINI A 5-7 ročné SZUŠ Strojárenská 3 – Staré mesto
Prípravka MINI B 5-7 ročné SZUŠ Strojárenská 3 – Staré mesto
DETI 1 A 7-8 ročné, súťaž. sk. CVČ Popradská 86 – Terasa
DETI Hobby 8-12 ročné CVČ Orgovánová 5 - Terasa
DETI 2 A 9-12 ročné, súťaž. sk. CVČ Popradská 86 – Terasa

Zaškrtnite prosím PREFERENCIU. Za zadelenie detí do skupín zodpovedajú vedúci súboru. 
Finálne zadelenie do tanečných tried zverejníme do 11.9. po skončení všetkých zápisov.

v Košiciach dňa podpis zákonného zástupcu

OZ Tanečná skupina Dancin' Bugs, Krivá 14, 040 01 Košice, IČO: 42329027 

Jegorovovo nám. 5 – Furča

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške do OZ 
Tanečná skupina Dancin' Bugs, so sídlom Krivá 14, 040 01 Košice, IČO: 42329027 za účelom 
zabezpečovania činností združenia v zmysle stanov OZ Tanečná skupina Dancin' Bugs. Dotknutá 
osoba má právo kedykoľvek písomnou formou požiadať o výpis rozsahu údajov, ktoré sa o nej 
uchovávajú a písomnou formou požiadať o okamžité skartovanie osobných údajov ktoré sa 
uchovávajú, hneď po ukončení členstva. Osobné údaje budú uchovávané ešte rok po ukončení 
členstva, následne budú z databázy automaticky vymazané. Získané osobné údaje sa 
organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.

- Súhlasím so spracovaním osobných údajov poskytnutých v tejto prihláške
- Prečítal/a som si podmienky a pravidlá tanečnej školy a súhlasím s nimi
- Súhlasím so zverejňovaním foto a video záznamov z tanečných podujatí na stránkach a 
sociálnych sieťach tanečnej skupiny za účelom propagácie a reprezentácie tanečnej školy
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