
                 V CVČ, na stránke Centra voľného času a na fb stránke sú zverejnené 

vyhlásenie a dotazník k nástupu do záujmových útvarov CVČ. 

Povinné! Podpísané musí v prvý deň činnosti  priniesť každý člen ZÚ! 

(Budú k dispozícii v CVČ, na stránke a  vytlačené v obale na vstupných dverách, kde 

si ich  môžete kedykoľvek vyzdvihnúť. 

Rúško, dezinfekcia samozrejmosť. Spoločné priestory s rúškom všetci!!! 

 

Prihlasovanie do krúžkov je od 2.9.2020 do 11.9.2020 

denne v čase od 8.00 do 17.00 hod.  

Krúžková činnosť začína od 1.10.2020  - pozor prihlasovanie do 11.9.2020 ! 

Rozvrh a všetky podrobné informácie budú na stránke. Zákonní zástupcovia môžu v 

prvý deň do školy len s prváčikmi a škôlkarmi a to len na nevyhnutný čas. Nemajte 

obavy, zvládneme to!!! 

Na naše deti starostlivo dohliadneme. 

Poplatky :  

Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €. Výška členského 

príspevku do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok. 

V školskom roku 2020/2021 bude všetkým členom záujmových útvarov ktorí boli 

prihlásení na činnosť v 2.polroku školského roku 2019/2020 a uhradili poplatok 10 € 

započítavaná alikvótna časť poplatku za obdobie pozastavenia činnosti CVČ v 

Považskej Bystrici vo výške 6.-€. Po preukázaní platby a členstva v záujmovom 

útvare bude poplatok za činnosť v 1.polroku šk.r. 2020/2021 za záujmové útvary  

CVČ vo výške 4.-€. 

Pre nových členov ZÚ je výška poplatku 2€/mesiac, t.z. 10 € za 1.polrok a 10 € za 

2.polrok šk.r  10 .- za 1.polrok šekom alebo prevodom na : 

 

Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet 

CVČ: 
Centrum voľného času Považská Bystrica  

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica 

Bankové spojenie: VÚB 

SK 37 0200 0000 0017 0683 8053  

BIC: SUBASKBX  
 

 Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza 

 poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ : 
Združenie rodičov a priateľov CVČ  

Oficiálna skratka: ZRP CVČ  

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica 

Bankové spojeie: ČSOB 

SK 49 7500 0000 0040 2142 7589  

BIC: CEKOSKBX  

 

Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu. 


