
 

Centrum voľného času, Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom 

PRIHLÁŠKA DO PRÍMESTSKÉHO LETNÉHO TÁBORA 

Termín : ........................... 

Meno a priezvisko:  ................................................................................................ 

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

Adresa:   ................................................................................................. 

Zákonný zástupca:  ...............................................tel. číslo..................................... 

Email:    .................................................................................................. 

Dieťa bude chodiť z prímestského tábora domov: a) samé 

          b) v sprievode.................................. 

Prehlásenie rodiča 

Súhlasím, aby sa moje dieťa  zúčastnilo prímestského letného tábora v termíne ............................. Som si 

vedomý záväznosti tejto prihlášky, ako aj uhradenia nákladov spojených s činnosťou v prímestskom letnom 

tábore vo výške 70€, ktorý uhradíte do 31.5.2022 na č. účtu:  SK45 0200 0000 0021 4444 8559, VS: číslo 

turnusu/2022 

( pokyny k platbe  sú na ustrižku pre rodičov) Taktiež sa zaväzujem uhradiť prípadné škody, ktoré by moje 

dieťa spôsobilo na verejnom majetku či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti. 

Informácie o storno poplatku: 

Ak sa vaše dieťa pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prímestského tábora 

a prihlášku zrušíte, budeme Vám účtovať nasledovné poplatky: 

2 týždne pred nástupom do prímestského tábora 50% z ceny, 

1 týždeň pred nástupom 70% z ceny a v deň nástupu 100% ceny. 

V prípade, že si nájdete náhradu, bude Vám vrátená celá suma 100%. 

Upozornenie: Za stratu hodnotných vecí nezodpovedáme. Odporúčame rodičom, aby ich deťom do 

prímestského tábora nedávali. 

      Súhlas dotknutej osoby 

/v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ 

Dolupodpísaný/á ................................................................trvalým bydliskom........................... 

 

............................................................zákonný zástupca dieťaťa................................................, 

 

trvalým pobytom................................................................. 

 

Dávam Centre voľného času, Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom súhlas na spracovanie jeho osobných 

údajov za účelom:  

Zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle centra voľného času, 

v rozsahu meno, priezvisko, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí. 

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre  účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie školského roka 

2021/2022. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa ......................                                      ......................................................... 

                          podpis zákonného zástupcu žiaka 

 


