Sabinovský saleziánsky letný tábor 2019
LEGENDA ZÁPADU
Milí rodičia, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov ponúka pre vaše deti možnosť zúčastniť sa aj
počas tohto leta týždňového pobytového tábora.
Miesto:

Floriho chata, Mníchovský potok

Termín:
Určené pre:

29. 7. 2019 – 3. 8. 2019
dievčatá a chlapcov 2. stupňa ZŠ (ukončený 4.roč. ZŠ – ukončený 9.roč. ZŠ) Cena:
95 € 1
85 € členovia Domky (zaplatený členský poplatok na rok 2018/2019)
29. júla 2019 o 13:30 pri saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici v Sabinove
3. augusta 2019 okolo 15:00 pri saleziánskom stredisku v Sabinove.
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov
Marek Sroka – m.sroka14@gmail.com – 0950 522 420
Damián Žilka – damin.zilka@gmail.com – 0949 037 173

Zraz:
Návrat:
Organizátor:
Zodpovední:
Čo si zbaliť: 2

- preukaz poistenca (originál alebo kópiu), lieky, ktoré dieťa užíva

- hygienické potreby, oblečenie do každého počasia, pršiplášť, športovú a turistickú
obuv, fľašu na vodu (aspoň 1 liter), nožík, baterku alebo čelovku, pokrývku hlavy, malý batoh
(vhodný na turistiku)
Prihlášku spolu s účastníckym poplatkom môžete odovzdať v saleziánskom stredisku Panny Márie Pomocnice v
Sabinove každý piatok od 19:45 - 21:30 (prihlasovanie trvá do 5.júla).
Ďakujeme vám vopred, že rešpektujete pravidlá nahlasovania, vek a ostatné podmienky tábora, ktoré vyplývajú zo
skúseností minulých rokov a nežiadate od nás výnimky.
Vyhradzujeme si právo, vziať alebo odmietnuť zobrať dieťa na tábor. V prípade nedisciplinovanosti alebo hrubého
porušovania pravidiel tábora bude dieťa poslané domov na náklady rodičov a bez nároku na vrátenie peňazí.
Odhlásenie a s tým spojené vrátenie polovice finančného príspevku je možné LEN do 5. júla 2019. Po tomto
termíne sa robia nákupy a úhrady.
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Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú
administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a mestom Sabinov. Celkové náklady na jedného účastníka sú približne 120 €. Poplatok
zahŕňa ubytovanie, stravu 5× denne, dopravu, tričko, materiál používaný na programe, príspevok na réžiu animátorov a personálu a
časť nákladov na prípravu tábora. Zároveň vieme, že ekonomická situácia je v niektorých rodinách ťažká. Preto veľmi pekne prosíme tých, ktorí
sú na tom ekonomicky lepšie, aby boli štedrí a prispeli podľa možnosti viac. Takto budeme môcť dať zľavy deťom zo sociálne slabších rodín.
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Prosíme Vás, aby si deti nebrali so sebou, techniku ako notebook, tablet, repráky a pod., či iné cenné veci, ktoré nesúvisia s programom
tábora. Za prípadné poškodenie alebo odcudzenie takýchto vecí nenesieme zodpovednosť.

Prípadné ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.salezianisb.sk/velkytabor, alebo u
organizátorov na hore uvedených kontaktoch.

---------------------tu odstrihnúť-----------tu odstrihnúť-----------tu odstrihnúť-----------tu odstrihnúť-----------tu odstrihnúť------------------Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Odovzdať spolu s preukazom poistenca pri nástupe do tábora.

Meno a priezvisko dieťaťa:
Vyhlasujem, že moje dieťa v deň nástupu do tábora neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného
zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie, zvýšený zdravotný dozor alebo
lekársky dohľad. Nie je mi známe, že by dieťa, alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu
posledných dní do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi,
kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita. Som si
vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, podľa § 38 zák. č. 126/2006 Z.z o verejnom zdravotníctve.

V..................................... dňa 29. 7. 2019.

Podpis.............................................

Záväzná prihláška dieťaťa na letný tábor – LEGENDA ZÁPADU
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Ročník v šk. roku 2018 / 2019:

Adresa:
Telefónne číslo rodiča:
Moje dieťa je členom základne Domka a v školskom roku 2018/2019 uhradilo členský príspevok.
ÁNO / NIE (nehodiace sa preškrtnúť)
Choroby a alergie, ktorými trpí moje dieťa; zoznam liekov, ktoré pravidelne užíva; iné zdravotné obmedzenia:

Potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania, nepotrebuje špeciálnu starostlivosť,
individuálny dozor a dokáže sa prispôsobiť podmienkam pobytového tábora.
Súhlasím s tým, aby sa prípadný zvyšok z účastníckeho poplatku použil na bežný chod mládežníckeho strediska.

V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem organizátorovi podujatia
občianskemu združeniu: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 31 789
218 a organizačnej zložke občianskeho združenia: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov,
Puškinova 9, 083 01 Sabinov, IČO: 361 655 31 (ďalej len prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov v
rozsahu a) meno a priezvisko, b) adresa trvalého pobytu, c) dátum narodenia, d) rodné číslo, e) číslo občianskeho
preukazu, f) obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy. Súhlasím, aby osobné údaje v uvedenom rozsahu boli
použité za účelom:
a) evidencie účastníkov podujatí

súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)

b) preukazovania uskutočnenia podujatí organizovaných prevádzkovateľom donorom - MŠVVaŠ SR/Iuventa –
Slovenský inštitút mládeže
súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)
c) plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s ochranou zdravia a života účastníkov počas podujatia
súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)
d) analýzy, hodnotenia a zlepšovania organizácie činnosti a podujatí prevádzkovateľa
súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)
e) zasielania informácií, ponúk a noviniek prevádzkovateľa
súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)
f) zviditeľnenia práce s mládežou

súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)

Vaše práva sú právo na a) informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúvame, b) prístup k Vašim údajom, c) opravu
Vašich údajov, d) vymazanie Vašich údajov, ak je to možné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, e) obmedzenie
spracúvania Vašich údajov, f) prenosnosť údajov k inému spracovateľovi, g) námietky voči spracúvaniu Vašich
údajov. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na: www.domka.sk

V..................................... Dňa ..............................

Podpis.............................................

