
    

Milí rodičia, 

snažíme sa robiť všetko preto,  aby sme deti motivovali k čítaniu... 

 Jednou z našich aktivít je kampaň Stonožkové čítanie, ktorej cieľom je šírenie 

knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o 

čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Pravidelným čítaním kníh 

z knižnice a spracovaním „stonožkových“ záznamov deti získajú čitateľské 

zručnosti, ktoré budú základom nielen dobrých výsledkov v škole, ale aj 

plnohodnotným trávením voľného času. 

Vyplnením tejto prihlášky sa dieťa stane členom súťažného kolektívu - triedy 

(súťažiť môže aj ako jednotlivec).  

Ďakujeme, že budete  deťom pripomínať pravidelné návštevy knižnice.   

                                   

 

 

PRIHLÁŠKA DETSKÉHO ČITATEĽA 

DO ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE V STAREJ ĽUBOVNI 
*Prihlášku vyplňte paličkovým písmom 

Meno a priezvisko: _____________________________________________ 

Deň, mesiac, rok narodenia:  ______________________________________________ 

Adresa trvalého bydliska:  ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Adresa prechodného bydliska:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 



    

ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI  

DETSKÉHO ČITATEĽA 
 
 
 

Meno a priezvisko, titul:  ______________________________________________ 

Deň, mesiac, rok narodenia: ______________________________________________ 

Vzťah ku čitateľovi: ______________________________________________ 

Telefón:  ___________________________    E-mail:  ______________________________ 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu:  Vyhlasujem, že som sa oboznámil s 

Knižničným a výpožičným poriadkom ĽK v Starej Ľubovni a zaväzujem sa, že 

budem presne dodržiavať všetky jeho ustanovenia. Som si vedomý 

zodpovednosti za riadne vrátenie knižničnej jednotky, ktorú si moje dieťa 

vypožičiava z knižnice. Zaväzujem sa nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí 

stratou vypožičaných dokumentov, ich poškodením alebo konaním proti 

stanovenému Knižničnému a výpožičnému poriadku knižnice. Súčasne beriem 

na vedomie, že osobné údaje poskytnuté Ľubovnianskej knižnici sú používané 

v zmysle Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov dávam súhlas Ľubovnianskej knižnici  so spracúvaním osobných údajov, 

ktoré boli získané za účelom vyhodnotenia súťaže Stonožkové čítanie 2019 

(kampane na podporu čítania) v priestoroch knižnice, propagáciu v médiách, na 

webovom sídle Ľubovnianskej knižnice a to v rozsahu meno, priezvisko, škola, 

vek, resp. ročník, ktorý súťažiaci navštevuje, fotografia (obrazový záznam).  

 

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

             

Podpis: ______________________ 


