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                        Záujem o registráciu dieťaťa do detského 
centra Blooming Kids 

 
Podpísaný zákonný zástupca žiadam o prijatie dieťaťa na dochádzku do Detského centra Blooming Kids 
v školskom roku: ............../..................od:.................................................................... 
 
Prihlasujem na: *vybrať vhodné  
 
a) Celodennú (07:00 to 17:00) výchovu a vzdelávanie  
Počet dní (2,3,5)        …………..                            
Dni v týždni            pondelok             utorok           streda            štvrtok           piatok  
 
b)   Poldennú (07:00 to 12:00) výchovu a vzdelávanie 
Počet dní (2,3,5)        …………..                            
Dni v týždni            pondelok             utorok          streda            štvrtok           piatok  
 
 
Meno, priezvisko dieťaťa: .......................................................................Rodné číslo:................................................ 

Dátum narodenia:.........................Bydlisko:............................................................................................................ 

PSČ: ................    

Špecifické požiadavky zo zdravotných, fyzických či psychických dôvodov, o ktorých by sme mali vedieť pred 

prijatím: .................................................................................................................................................................... 

Meno, priezvisko matky........................................................................................................................................... 

Trvalé bydlisko:............................................................................................................................................................... 

tel. č.:.........................................e-mail: ................................................................................................................... 

Meno, priezvisko otca: ............................................................................................................................................. 

Trvalé bydlisko:......................................................................................................................................................... 

tel. č.:................................. e-mail: ........................................................................................................................... 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti, vrátane zdravotného stavu dieťaťa, sú úplné, pravdivé a 
beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a údajov bude rozhodnutie o umiestnení dieťaťa 
v Detskom centre Blooming Kids zrušené. 
 
Vo Zvolene, dňa:   ______________               Podpis zákonného zástupca: __________________________ 
                                                                                
                                                                               Meno a priezvisko:__________________________________ 
 
Pri obdŕžaní tohto registračného dokumentu, Vám spätne pošleme vyjadrenie či potvrdzujeme zápis Vášho dieťaťa 
k Vášmu vybranému termínu/ alebo Vám navrhneme alternatívnu zmenu/možnosti, pripadne zamietnutie ak naša 
kapacita je naplnená.  
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Pri potvrdení zápisu Vám pridelíme identifikačne číslo, ktoré použijete ako Variabilný symbol pri zaplatení 
registračného/rezervačného poplatku 250,- Eur do 3 dni od nášho vyjadrenia .  

Tento poplatok je nutné uhradiť na zarezervovanie miesta v našom centre. Zaplatením rezervačného poplatku 
vyjadruje rodič (zákonný zástupca) svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v našom centre k dohodnutému termínu. 

Časť tohto poplatku (150,- Eur) bude odpočítaná od celkovej sumy za pobyt na prvý mesiac. Zvyšných 100,- Eur zostáva ako rezervačný 
poplatok na daný školský rok 2022/23, ktorý je návratný v prípade, že by rodič chcel dieťa odhlásiť a túto skutočnosť nám oznámi minimálne 
jeden mesiac vopred, a to písomnou formou. 

Platobné informácie IBAN: SK6709000000005193768931 
Variabilný symbol: Identifikačne číslo dieťaťa (viď dole – posledný údaj) 
Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijala dňa:                                                                                     Podpis riaditeľky DC: 
 
 
 
Vyjadrenie k registrácii: 
 
 
 
Pridelené Identifikačne Číslo:                                                                                                

 
 
 

mailto:info@bloomingkids.sk
https://www.bloomingkids.sk/

