ZŠ Kalogatia, Areál Rozálka Pezinok
Tel.č.: 0903 956 380, 0903 255 943
Email: sportovaskolapk@gmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prihláška do letného denného tábora

Meno a priezvisko dieťaťa:...........................................................................................................
Dátum a miesto narodenia:...........................................................................................................
Rodné číslo:...................................................................................................................................
Bydlisko:.......................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTEC- meno a priezvisko:...........................................................................................................
č.telefónu/email:............................................................................................................................
MATKA- meno a priezvisko:.......................................................................................................
č.telefónu/email:............................................................................................................................
Prihlasujem dieťa na pobyt v dennom tábore (vyznačte termín):
júl
1. termín - 19.-23.7. 2021 – Na konskom chrbte
august
2. termín –2.-6.8.2021 - Cestujeme okolo sveta
3. termín – 16-20.8.2021- Na konskom chrbte

CENA A SPÔSOB PLATBY
Cena tábora je 145 eur.
Poplatok je nutné zrealizovať najneskôr 14 dní pred začatím tábora a to na číslo účtu :
SK 4383 3000 0000 2300 8378 64. Do správy pre prijímateľa uveďte MENO
a PRIEZVISKO Účastníka a termín tábora.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Svojim podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa na celú dĺžku trvania tábora. Beriem
na vedomie a akceptujem všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných
podmienok záväznej dohody o účasti na dennom tábore. V zmysle ust. § 14 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zároveň týmto dobrovoľne udeľujem inštitúcii OZ
Mimi a Monty súhlas so správou (evidenciou), spracovaním a uchovaním mojich
osobných údajov alebo údajov účastníka (v rozsahu uvedenom na záväznej prihláške)
v databáze inštitúcie a so spracovaním a zverejnením fotografií a videí z tábora, na ktorých sa
účastník objavuje, oprávnenými osobami OZ Mimi a Monty za účelom propagácie. Tento
súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek
písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov. Týmto prehlasujem, že
všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihláške sú pravdivé.
Tento dokument je potrebné vytlačiť, čitateľným písmom vyplniť a podpísaný zákonným
zástupcom/rodičom bezpodmienečne odoslať na email: sportovaskolapk@gmail.com
Pred nástupom do tábora – informácia v súvislosti s COVID -19:
PCR testom sa budú musieť preukázať deti nad desať rokov pred nástupom do tábora.
Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané štátom, nebudú ich musieť hradiť
rodičia detí.

V............................dňa.....................

............................................
Podpis zákonného zástupcu

