PRIHLÁŠKA NA SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR
Organizátor : DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže v Sabinove
 Puškinova 9, 083 01 Sabinov  0902058980,
Termín tábora: 9. – 13. 8. 2021
Meno a priezvisko dieťaťa, ukončený ročník:
................................................................................................ ...................................................................
Adresa bydliska ( ulica, obec / mesto, PSČ ):
....................................................................................................................................................................
Dátum narodenia.: .....................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu/matky:
..........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu/otca:
.............................................................................................................................
Kontakty: mobil/email zákonného zástupcu /matka
..................................................................................................................
mobil/email zákonného zástupcu/ otca
.....................................................................................................................
Iné požiadavky:
...................................................................................................................................................................

Účastnícky poplatok: 40€
Súrodenecká zľava - každý ďalší súrodenec -5€
*Úhrada poplatku: pri odovzdaní prihlášky
Prihlasovanie na tábor v termíne od: 21.-22.07.2021 od 16:00 do 18:00 hod
26.-28.07.2021 od 16:00 do 18:00 hod
v Saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici v Sabinove
V ................................................................. Dňa .............................................................
Podpis rodičov – zákonného zástupcu .................................................................................................
Týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas Domke združeniu kresťanskej mládeže v Sabinove v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") so spracúvaním osobných
údajov môjho dieťaťa, v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia pre účely spracovania súvisiace
s organizáciou saleziánskeho prímestského tábora v Sabinove v termíne 9.-13. 8. 2021.
Podpis zákonného zástupcu:.......................................................................................................
Zároveň súhlasím so spracovaním fotografií a videí z aktivít uskutočnených počas tábora.
súhlasím/nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknuť).
Podpis zákonného zástupcu: ....................................................................................................

Saleziánsky prímestský tábor
Meno dieťaťa: _____________________________________________________________________
Poisťovňa: ___________________________ Číslo preukazu: ______________________________
Alergia (lieky, jedlo nápoje, včely, seno,…): ______________________________________________
Reakcie na slnko, vodu, opálenie: ______________________________________________________
Používa zvláštny krém: ______________________________________________________________
Problémy s jedlom (diéta): ____________________________________________________________
Nevoľnosť pri cestovaní:______________________________________________________________
Ťažkosti so srdcom, dýchaním, kĺbmi: ___________________________________________________
Zdravotné problémy (nádcha, bolesť brucha, kašeľ, teploty): _________________________________
Aké lieky musí užívať (pri nástupe odovzdať do rúk zdravotníka): _____________________________
Neznášanlivosť liekov: _______________________________________________________________

Iné:________________________________________________________________________
Súhlasím so spracovaním informácii ohľadom zdravotného stavu dieťaťa po dobu trvania podujatia
ako aj s tým aby tieto údaje boli poskytnuté zdravotníkovi a zodpovedným animátorom.
Potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania, nepotrebuje
špeciálnu starostlivosť, individuálny dozor a dokáže sa prispôsobiť podmienkam tábora.
Beriem na vedomie, že organizátor tábora nenesie zodpovednosť

za spôsobený úraz alebo

akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu môjho dieťaťa, ku ktorému dôjde z dôvodu nerešpektovania
pravidiel a taktiež za stratu alebo poškodenie cenností. Beriem na vedomie, že moje dieťa nie je
organizátorom poistené ( úraz, krádež ).
V prípade hrubého porušenia pravidiel správania, sa zaväzujem vyzdvihnúť moje dieťa a zabezpečiť
jeho dopravu z miesta konania na vlastné náklady. V prípade poškodenia hmotného majetku mojím
dieťaťom, preberám plnú zodpovednosť za uhradenie finančných nákladov spojených s náhradou škody na
majetku.
Meno zákonného zástupcu:…………………………………………………………………......
V: ….………………………............................... dňa: ………………………….......................
Podpis: …………………………………………

Pravidlá tábora
1. Termín tábora je: 9. 08. – 13.08. 2021
Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 28.07.2021
2. V deň tábora, NEZABUDNITE PROSÍM odovzdať – preukaz poistenca (prípadne jeho kópiu)
3. Cena: 40€, uplatňuje sa súrodenecká zľava: každý ďalší súrodenec -5€,
4. Telefónne číslo, ktoré môžete v prípade nejasností kontaktovať: 0902058980
5. Ak Vaše dieťa užíva lieky, informujte o tom zdravotníka príp. animátorov (lieky zabaľte
zvlášť, pribaľte informácie o dávkovaní, podpíšte ich a odovzdajte ich animátorom).
6. Zoznam vecí, ktoré by si deti nemali brať na tábor: mobil, drahé hračky, PC hry, elektroniku, ostré
predmety. Tieto veci zvyknú narušovať program tábora.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0902058980
alebo na emaile: terusik13@gma.com
S pozdravom Vaši animátori

UPOZORNENIE!
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred termínom nástupu do tábora.
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Vyhlasujem, že dieťa (meno a priezvisko) .................................................................bytom v
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky, zvýšená teplota, kašeľ,
dýchavičnosť, atď.,) a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo
iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Vyhlasujem, že v priebehu posledných 14 dní neprišlo dieťa do styku s osobou chorou na
infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy COVID-19 a ani jemu, ani inému príslušníkovi
rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie v
súvislosti s podozrením na ochorenie COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................................ dňa .................................
.......................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu
SÚHLAS O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

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 ............................................................................................................................ (mesto),
adresa strediska ........................................................................................................................... ,
IČO: ............................................................................................... (ďalej len prevádzkovateľ)
súhlas na
spracúvanie osobných údajov v rozsahu a) meno a priezvisko, b) adresa trvalého pobytu,
c) informácie o zdravotnom stave. Súhlasím, aby osobné údaje v uvedenom rozsahu boli použité
za účelom: a) ochrany zdravia a života počas podujatia
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) prenos nosť 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

...............................

Dátum

......................................................................

Podpis zákonného zástupcu

