
PRIHLÁŠKA NA DENNÝ TÁBOR 2022
„Krajina príbehov - čarovné zaklínadlo“

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

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

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

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

Telefón 1: ......................................................        Telefón 2: ...................................................................

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

Lieky počas tábora nesmú byť u dieťaťa. Odovzdajte ich, prosím, označené menom a spôsobom
podávania lieku hneď prvé ráno vedúcemu tábora!

Potvrdzujem, že moje dieťa:

a/ bude odchádzať z tábora: SAMÉ / V SPRIEVODE RODIČOV

b/ JE / NIE JE ALERGICKÉ (ak áno – uveďte čo vyvoláva alergickú reakciu)

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

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

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

…….…..................................................
podpis zákonného zástupcu (rodiča)



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: Slovenský skauting,
123. zbor rytiera Donča Zvolen

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Simona Rusnáková
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

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

Osobné údaje poskytovateľa:
- súkromné telefónne číslo a email zákonného zástupcu dieťaťa
- fotografie a iné obrazové a zvukové záznamy dieťaťa získané počas činnosti letného tábora,
na účely propagácie činnosti slovenského skautingu aj prostredníctvom ich uverejnenia na

webovej stránke zboru

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

Podpis 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 pre rodičov:

Denný tábor sa bude konať od 22. 8. do 26. 8. 2022. Nástup do tábora bude vždy ráno od
7:30 do 8:00 v Klube u Jakuba (dominikánsky kláštor, sídlisko Zvolen-Západ).
Prevzatie/odchod detí z tábora bude každý deň medzi 15:30 a 16.00. Program na seba
nadväzuje, preto je najlepšie zúčastniť sa celého tábora. Pokiaľ to počasie dovolí, väčšinu
času budeme tráviť vonku. Príspevok na celý tábor (5 dní) pre ukrajinské deti je 10€. V cene
sú zahrnuté obedy, pitný režim v Klube u Jakuba, práca ukrajinských tlmočníkov a
animátorov, materiál na tvorivé dielne, drobné odmeny...

V deň nástupu do tábora je potrebné priniesť:

1. Podpísané prehlásenia rodiča (príloha prihlášky). Nie je nutné, aby prehlásenie o
zdravotnom stave potvrdzoval lekár. Stačí podpis rodičov.

2. Prefotený preukaz poistenca.

3. Deti by mali mať so sebou aj pršiplášť (nie dáždnik – z bezpečnostných dôvodov!!!).
V prípade chladnejšieho počasia odporúčame pribaliť dieťaťu teplejšie oblečenie (mikinu,
tričko s dlhým rukávom a pod.), v prípade slniečka zase šiltovku alebo klobúčik, prípadne aj
okuliare.

4. Je dobré dieťaťu pribaliť náhradné oblečenie, keďže počasie je niekedy nevyspytateľné...
Deti si toto oblečenie môžu ponechať v Klube u Jakuba (prosíme oblečenie označiť menom).
V prípade, že ho nepoužijú, nemusia ho nosiť každý deň so sebou domov, vezmú si ho až
potom v piatok.

5. Odporúčame dieťaťu pribaliť aj hygienické vreckovky a umelohmotnú fľašu na vodu.

6. Podľa možností prosíme nedávať deťom so sebou mobily, elektronické hry, MP3
prehrávače a pod. Narušuje to v mnohých prípadoch program tábora. Tiež môže dôjsť k
poškodeniu týchto zariadení, za čo neberieme zodpovednosť. Výšku finančných prostriedkov,
ktoré budú mať deti k dispozícií v tábore, nechávame na uvážení rodičov. Ďakujeme za
pochopenie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte: Simona Rusnáková - 0918 403 502,
sisa@skautingzvolen.sk.

Vyplnenú prihlášku a „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ odovzdajte prosím
spolu s platbou 10€ Simone Rusnákovej - dohodnite si spôsob a miesto odovzdania
telefonicky 0918403502. Kapacita tábora je obmedzená, preto prihlášky a platby
budeme prijímať len do naplnenia počtu účastníkov.



PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE NA DENNÝ TÁBOR 2022 „Krajina príbehov - čarovné zaklínadlo“:

(Odovzdajte ráno pri nástupe dieťaťa do tábora!)

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ………………………...…………………………………………………..……,

bytom v …………………………………………………………………………………………………,

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, 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 alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej
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). 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, 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 a priezvisko zák. zástupcu: …..………………………………………………………………..

Adresa zákonného zástupcu: ……...………………………………………………………………….

Telefón zákonného zástupcu: …...…………………………………………………………………….

Podpis zákonného zástupcu: …..……………………………………………………………………..

(Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni!)


