Súkromná základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice
www.slobody.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na prímestský tábor s dennou dochádzkou
pre deti vo veku 5 – 15 rokov
v termíne od 8. do 12. 7. 2019 (pondelok až piatok)
denne od 8:00 do 16:00
cena 80 €
Prihlášku je potrebné odovzdať do 31.5.2019 (piatok).
Dieťa nemusí byť žiakom SZŠ, Slobody 1, Košice.
INFORMÁCIE O DIEŤATI:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska

INFORMÁCIE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Telefónne číslo, email

ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA:
Alergie
Užívané lieky
Iné problémy, poznámky

Dieťa bude každý deň po skončení tábora (o 16.00 hod.) odchádzať domov (*nehodiace sa škrtnite:)
a) samo*
b) doprovod*- uviesť s kým: ...............................................................................
V poplatku je zahrnuté: obed, pitný režim, cestovné, vstupy na atrakcie, pedagogický dozor, odmeny,
kreatívny a športový materiál. Dieťa potrebuje desiatu, fľašu na pitie a športové oblečenie primerané počasiu
(pokrývka hlavy, slnečné okuliare, ochranný opaľovací krém, pršiplášť).
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O programe na nasledujúci deň bude dieťa pravidelne informované. Organizátor si vyhradzuje
zmenu programu.
Z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov môže organizátor zrušiť tábor. Túto
skutočnosť oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorému bude vrátená platba v plnej výške.
Účastníci sa riadia táborovým poriadkom, s ktorým sú oboznámení bezprostredne po príchode do
tábora. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj hladký
priebeh programu tábora. Nedodržiavanie táborového poriadku môže viesť až k vylúčeniu dieťaťa
z prímestského tábora bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. Zároveň sa zákonný zástupca zaväzuje,
uhradiť prípadné škody, ktoré dieťa spôsobí svojou nedbanlivosťou na verejnom majetku.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Podpisom prihlášky zákonný zástupca dieťaťa, ako dotknutá osoba, udeľuje Súkromnej základnej
škole, Slobody 1, Košice (ďalej ako organizátor) výslovný súhlas so spracúvaním jeho a osobných údajov
dieťaťa, uvedených v tejto prihláške, a to v súlade s ustanoveniami zákona číslo 122/2013 Z.z. a od 25.5.2018
zákona číslo18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracovanie
osobných údajov sa uskutočňuje pre potreby spracovania evidencie do 31. 8. 2019.
Zároveň zákonný zástupca udeľuje výslovný súhlas organizátorovi s vytvorením, spracovaním
a zverejnením obrazových záznamov dieťaťa z účasti v letnom tábore. Zákonný zástupca si je vedomí svojho
práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho a osobných údajov dieťaťa, a že odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.

V .....................................

Dátum: ...........................

...............................................................................................
čitateľne meno, priezvisko a podpis 1. zákonného zástupcu

...............................................................................................
čitateľne meno, priezvisko a podpis 2. zákonného zástupcu
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