
 
Přihlašuji syna – dceru ………………………………………… 
 
Datum narození ……………………………… 
 
Bydliště …………………………………………………………… 
 
Telefon na rodiče ………………… 
 

Na jarní prázdniny SVČ Sluníčko 2023 ve dnech: 
 
 
Pondělí 20.2.       ano  -  ne              
Úterý    21.2.        ano  -  ne 
Středa  22.2.        ano  -  ne 
Čtvrtek 23.2.        ano  -  ne 
Pátek   24.2.        ano  -  ne 
 
 
 
Jako zákonný zástupce dítěte potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám tímto výslovný 
souhlas s tím, aby je Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou, příspěvková 
organizace (SVČ) se sídlem Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou zpracovávalo ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, směrnice SVČ ke GDPR a v 
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) pro účely činnosti a evidence školní matriky SVČ. Souhlas poskytuji na dobu trvání 
akce a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Beru na vědomí, 
že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu a  SVČ tyto údaje zlikviduje. 
Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i 
s jejich použitím při prezentaci a propagaci SVČ a pro dokumentaci této činnosti v kronikách 
organizace. POTVRZUJI, ŽE JSME NEPŘIŠLI DO STYKU S COVID – 19 , NEMÁME PŘÍZNAKY 
CHŘIPKY ANI TEPLOTU. 

 
 
……………………………….. 
Podpis rodičů 
 
Poplatek uhradím při předání přihlášky. Rozpis na každý den najdete na 
www.svclomnice.cz 
 
 
 

INFORMACE: 
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Tel. 604 528 279, 481 671 979, E-mail: info@svclomnice.cz 
http://www.svclomnice.cz 

 

mailto:info@svclomnice.cz
http://www.svclomnice.cz/


POKYNY PRO ÚČASTNÍKY JARNÍCH PRÁZDNIN 2023 

 V SVČ SLUNÍČKO 

 – NYNÍ SE SÍDLEM K BABYLONU 1205 

 

Program denně vždy od 8 do 15 hodin. S sebou vždy jídlo a pití na celý den. 

 Kartičku pojišťovny. Sraz každý den nejdéle v 8,00 hodin v SVČ Sluníčko. 

V pondělí 20.2. si ještě vezměte sportovní obuv do haly. 

Poznámka: určeno pro děti starší 6 let a navštěvující alespoň 1. třídu ZŠ. 

 

Podrobný program: 

Pondělí 20.2. : SPORTOVÁNÍ V HALE - netradiční sportovní hry včetně kin ballu.  

                                                                  Cena 110Kč. 

Úterý 21.2.: VÝPRAVA ZA MASOPUSTNÍ KOBLIHOU. Cena 80Kč. Teplé oblečení a 

zimní obuv, přezůvky do SVČ. 

Středa 22.2.: BAZÉN V JABLONCI NAD NISOU. S sebou plavky (klasické, ne šortkové),  

                                                                                    ručník. Cena 220Kč. 

Čtvrtek 23.2. : ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE. Cena 250Kč. 

Pátek 24.2. : ZÁBAVNÝ MLÝN V SEDMIHORKÁCH. Cena 210Kč. 

  

Přihlášky získáte přímo v SVČ Sluníčko nebo na info@svclomnice.cz 

Kapesné dle vašeho uvážení. 

Počet míst je omezen a přihlášky se přijímají do 13. února!!! 
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