
 
 

Z á v ä z n á  p r i h l á š k a  
Detská univerzita VŠ DTI 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na 12. ročník Detskej univerzity VŠ DTI do programu 
HAPPINESS 

 

Cieľ programu: hravou a zábavnou formou rozvíjať vlastný potenciál dieťaťa, jeho prirodzené schopnosti 

a danosti tak,  aby malo potrebu neustále sa rozvíjať , zažívať a dosahovať zónu úspechu a šťastia. 

Termín: 3.7. - 14.7. 2020 
Cena: 130 Eur (vrátane stravovania) 
 

(Vyplňte, prosím, paličkovým písmom.) 

Meno a priezvisko dieťaťa  

Dátum narodenia  

Adresa  

Meno a priezvisko zodpovednej osoby  

Kontakt na zodpovednú osobu (mobil, e-mail)  

 

Platobné detaily 

Cena programu (hodiace sa zakrúžkujte alebo zvýraznite farebne)  130 Eur (so stravou)  

Spôsob platby (hodiace sa zakrúžkujte alebo zvýraznite farebne) Poštovou poukážkou Bankovým prevodom 

IBAN SK83 0900 0000 0003 6269 0627 

Variabilný symbol  číslo predfaktúry, ktorá Vám bude zaslaná na 

základe záväznej prihlášky 

Ďalšie informácie: 

- do poznámky treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré bude platba uhradená 

- prihlášku prosím zašlite najneskôr do 20. mája 2023 

- poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 20. júna 2023 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na Detskú univerzitu VŠ DTI do program FUTURE PLANS v termíne 6.7. – 10.7.  

2020. Čestne prehlasujem, že dieťa je zdravé a je spôsobilé absolvovať v danom termíne aktivity Detskej 

univerzity VŠ DTI. Zaväzujem sa uhradiť prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo na verejnom majetku či 

už úmyselne, alebo z nedbanlivosti.  

Informácie o storno poplatkoch 

Ak sa Vaše dieťa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na DU VŠ DTI a prihlášku zrušíte, 

budú sa Vám účtovať nasledovné storno poplatky: 

2 týždne pred začiatkom akcie 50 % z ceny 

1 týždeň pred začiatkom akcie 70 % z ceny 

v deň začiatku akcie 100 % z ceny 
Ak nájdete za prihlásené dieťa náhradu, bude Vám vrátená celá suma. 
Upozornenie: za stratu hodnotných vecí nezodpovedáme. Rodičom odporúčame, aby ich deťom na DU VŠ DTI 
nedávali. 
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na www.dti.sk  
 
V _________________________________________________ dňa ____________________________________ 
 
Podpis zodpovednej osoby: ____________________________________________________________________ 
 

Adresa školy: Vysoká škola DTI, s. r. o.,  
Sládkovičova 533/20, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Kontakt: PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. | +421 915 728 14|    Beáta Liptáková |+421 905 393 872 |  
dunidca2019@dti.sk, 

Web: www.dti.sk 

http://www.dti.sk/
mailto:dunidca2019@dti.sk

