
PRIHLÁŠKA NA DENNÝ FARSKÝ TÁBOR 2022

„Slávna päťka“

ANIMÁTOR

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

Dátum narodenia: ...................................Škola: ....................................................Trieda: ….....

Bydlisko (presná adresa): ...........................................................................................................

Zákonný zástupca (meno a priezvisko): ………………………………………………………….….

Telefón: ............................................ email: ...............................................................................

Prekonané alebo chronické  ochorenia, diétne obmedzenia, prípadne iné dôležité okolnosti,
na ktoré chcem upozorniť:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

V ...............................… dňa……………………….

…….…..................................................

podpis animátora/zákonného zástupcu



Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov

áno/nie

Prevádzkovateľovi tábora: Rímsko-katolícka farnosť Zvolen Západ
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Fr. Mgr. Šimon Ján TYROL, OP

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika
Zvolen - Západ
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

Údaje o poskytovateľovi: .........................................................................................................
(meno a priezvisko animátora)

Osobné údaje poskytovateľa:
- súkromné telefónne číslo a email
- fotografie a iné obrazové a zvukové záznamy získané počas činnosti letného tábora, na účely

propagácie činnosti farnosti Zvolen-Západ aj prostredníctvom ich uverejnenia na webovej stránke
farnosti a na stránkach rehole Dominikánov

Vo Zvolene.......................................
_________________________________

Podpis animátora/zákonného zástupcu

Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej
ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa
rodičovských práv a povinností.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí
primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi
a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva poskytovateľa:

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese prevádzkovateľa.

- poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,

- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov
v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.



Informácie o tábore:

Denný tábor sa bude konať od 8. 8. do 12. 8. 2022. Nástup do tábora bude vždy ráno od
7:30 do 8:00 v Klube u Jakuba. Prevzatie/odchod detí z tábora bude každý deň medzi
15:30 a 16.00. Pokiaľ to počasie dovolí, väčšinu času budeme tráviť vonku. Obedy sú
zabezpečené.

V deň nástupu do tábora je potrebné:

1. Priniesť podpísané vyhlásenie (príloha prihlášky).

2. Mať pri sebe preukaz poistenca počas celého trvania tábora.

3. Mať vhodné športové oblečenie a obuv primerané počasiu a plánovaným aktivitám.

4. Môžete si doniesť náhradné oblečenie a nechať si ho celý týždeň v Klube u Jakuba
(prosíme oblečenie označiť menom).

5. Mať pri sebe vždy hygienické vreckovky a fľašu s čistou vodou.

6. Mať mobil, ale používať ho len v nevyhnutných prípadoch komunikácie. Byť dobrým
príkladom pre deti a nenarúšať program tábora. Pri poškodení telefónu, alebo iných zariadení
je zodpovednosť na majiteľovi zariadenia. Výšku finančných prostriedkov, ktoré budete mať
k dispozícií v tábore, nechávame na uvážení vás/vašich rodičov.  Neberieme zodpovednosť
za prípadnú stratu. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte: Simona Rusnáková - 0918 403 502,
simona.rusnakova@gmail.com.



PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE NA DENNÝ FARSKÝ TÁBOR 2022 „Slávna päťka“:

(Odovzdajte ráno pri nástupe do tábora!)

Vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že ja, ..................................................................................………............,

bytom ...........................................................…............, tel. kontakt: …………………………….,

- neprejavujem príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha,
bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ,
vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky,
chrasty a pod. na koži.

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad).

- nežijem v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou z
ochorenia COVID-19,

- nebol/a som v kontakte s osobami, u ktorých sa prejavili príznaky vírusového infekčného
ochorenia.

Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.

V ................................. dňa .............……………….

………………………………………..
Podpis animátora/zák. zástupcu

(Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni!)


