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Prihláška na narodeninovú oslavu                   
v SCVČ v Modre,  Štúrova 34, 900 01 

www.scvcmodra.sk, cvcmodra@gmail.com 

 
 

 

Meno a priezvisko oslávenca: 

Narodený/á:       

Adresa bydliska: 

Dátum narodeninovej oslavy:  

Čas narodeninovej oslavy: 

 

     Osobné údaje v tejto žiadosti slúžia len pre potrebu interných 

pedagogických pracovníkov zamestnaných v Súkromnom centre voľného 

času, nebudú zverejňované bez písomného súhlasu dotyčnej osoby. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom 

SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Ako zákonný zástupca dieťaťa dávam SCVČ v Modre  súhlas na 

spracúvanie jeho osobných údajov pre účely zverejňovania informačných 

materiálov z aktivít SCVČ na webovom a fb sídle SCVČ, v rozsahu meno, 

priezvisko, a tiež individuálnych a spoločných fotografií. Som si vedomý 

svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas udeľujem  na obdobie 

aktuálneho školského roka. 

 

Podpis zákonného zástupcu: 

Telefónny kontakt: 

Dátum: 

Cenník narodeninovej oslavy: 
 

Prosíme, vyplňte. Nehodiace sa vyškrtnite. 

 

1. Príspevok na energie v priestoroch MC Modráčik   

                                                   pre členov SCVČ 3 €/ 1 hod. ......... 

                                               pre nečlenov SCVČ 5 €/ 1 hod. ......... 
 

2.   Práca animátora (5 €/1 hod) - počet hodín                                 ......... 

                                                    - počet animátoriek                       ......... 

3.   Materiál na oslavu:  

- Slávnostné taniere, poháre, obrúsky             6,00 €*    ......... 

- Výzdoba, balóny, krepový papier a iné         3,00 €     ......... 

- Darček za účasť na oslave a v súťažiach   4,00 €      ......... 

 

 
Menný zoznam pozvaných hostí narodeninovej oslavy a ich vek: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Poznámky:  
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     Náš detský raj  

 
     Narodeninové oslavy v SCVČ v Modre sa konajú vždy v sobotu, 

v priestoroch materského centra Modráčik spravidla v popoludňajších 

hodinách. 

 

Postup pri objednávaní detskej narodeninovej oslavy                                                                                                                                                                                    

 
1. Kontaktujte nás na mailovej adrese 

detskyraj.oslavy@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0903 321 

273, aby ste zistili, či máme voľný termín (odporúčame najneskôr 2 

týždne pred predpokladaným termínom oslavy). Rozpošlite pozvánky 

svojim hosťom, aby ste vedeli, koľkí sa zúčastnia. 

 

2. Keď máte rezervovaný termín detskej oslavy, vyplňte prihlášku, 

ktorú nájdete na http://www.detskyraj.weblahko.sk/prihlaska.html 

    Prihláška obsahuje dve povinné položky, to sú prenájom 

miestnosti a animátori. Ostatné platené položky sú iba na Vašom 

rozhodnutí.  

    Vyplnenú prihlášku treba zaslať na mailovú adresu 

detskyraj.oslavy@gmail.com aspoň týždeň pred oslavou. 

 

3. Uhraďte oslavu.  

Oslavu je potrebné uhradiť najneskôr deň pred oslavou na účet: 

SK74 1100 0000 0029 2383 1469  (do poznámky uveďte dátum 

oslavy a meno). Následne nás informujte, že ste platbu uhradili. Na 

oslave samozrejme dostanete potvrdenie :) 

 

4. Deň oslavy  Animátori zabezpečia miestnosť, zábavu, súťaže, 

hry, disko (ak deti chcú), balíčky pre každého účastníka (podľa 

prihlášky). Na oslavu si môžete priniesť akékoľvek občerstvenie, 

pitie, tortu. V prípade želania, môžeme objednať pizzu z miestnej 

pizzérie. Všetko prineste 15 minút pred oslavou. 

 

 

Ďalšie cenné informácie 

 
- Detské oslavy sú pre deti, takže sa konajú bez rodičov. 

- Deti počas oslavy nafotíme na váš fotoaparát, aby ste mali fotografie z oslavy 

ihneď  My vás poprosíme o zaslanie 3-4 fotografií z oslavy na našu mailovú 

adresu. 

- Všetky deti by mali mať prezuvky. V miestnosti je koberec, po ktorom sa môžu 

pohybovať len v prezuvkách alebo bosé. 

-  Do poznámky Vás poprosíme uviesť, ak sú Vám známe, alergie (najmä 

potravinové) alebo iné zdravotné ťažkosti, aby sme predišli zbytočným 

komplikáciám. 

- Počet detí na oslave vzhľadom na miestnosť by mal byť okolo 12 (max.15) 

- Ak je viac ako 12 detí (vrátane oslávenca), animátori sa objednávajú traja. 

Teda platíte 3 animátorov. 

- * V prípade, ak je viac ako 12 detí (vrátane oslávenca), položka slávnostné 

taniere, poháre, obrúsky sa zvyšuje o 0,50€/dieťa. 

- Oslava môže trvať najviac 4 hodiny; ukončená má byť najneskôr do 19.00. 

 

 

 

Novinky! 

 

Maľovanie na tvár alebo trblietavé tetovanie na detskej oslave. 
Pre bližšie informácie i objednanie maľovania na oslave kontaktujte 

v.holzmannova@gmail.com, tel. č.: 0910/977 977 alebo na sociálnej sieti 

Facebook:  Maľovanie na tvár by Vewe, či webovej stránke 

www.malovanienatvar.wbl.sk. 
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