
 

Vážení rodičia!  
 

 Dostáva sa Vám do rúk prihláška na letný tábor s témou „Buďte silní a 

odvážni“, ktorý sa v tomto roku bude konať v obci Lazy nad Makytou (pri 

Púchove).  

 

Náklady na 1 účastníka: 100€ (spolu s prihláškou je potrebné uhradiť 

nenávratnú čiastku 50€)00,- Sk  +  2                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vedúci tábora:  Kristína Kevická 

Kontakt: farapd.tabor@gmail.com, 0918 306 241  

         

Deťom je potrebné pribaliť  baterku (popr. malý vankúšik, deku), prezúvky 

a kartičku poistenca! 

    

V cene tábora je 5x denne strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 

ubytovanie, doprava do tábora a z tábora, výlety, vstupné, odmeny a fotky.  

 

Bližšie informácie Vám upresníme mailom.  
 

 

Záväznú prihlášku spolu so zálohou 50 eur a podpísaným čistým bielym 

tričkom pre dieťa doneste do 06.06.2021 do sakristie kostola sv. 

Bartolomeja.  

 

 

Vážení rodičia, v tábore nezodpovedáme za prípadnú stratu 

cenností vašich detí. Prosím nedávajte im hodnotné veci do 

tábora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oblastné centrum   ZKSM       Divadelná 2           960 01 Zvolen         Tel.: 045/5 429 550 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA LETNÝ TÁBOR- 

Buďte silní a odvážni 

 
Termín:  04.07. – 09.07.202108(nedeľa – piatok) 

Miesto konania: Škola v prírode Lazy pod Makytou 

Náklady na 1 účastníka: 100€ (spolu s prihláškou je potrebné uhradiť nenávratnú 

čiastku 50€) + podpísané čisté biele tričko pre dieťa 

Vedúci tábora:  Kristína Kevická 

Kontakt: farapd.tabor@gmail.com  0918 306 241  

 

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

Rodné číslo: .....................................Miesto narodenia:..................................... 

Bydlisko: ........................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko rodiča:.................................................................................. 

Adresa:............................................................................................................... 

kontakt (tel. číslo a mail):................................................................................... 

 

V prípade zlej epidemiologickej situácie, prihlásim dieťa aj na denný tábor:  

ÁNO – NIE  

Prihlasujem záväzne svoje dieťa na letný tábor v uvedenom termíne. 

Svojím podpisom potvrdzujem účasť na podujatí, a že som bol/a ako dotknutá osoba 

poučený/á o spracúvaní mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

a poučeniu rozumiem. Zároveň súhlasím s vyhotovením a zverejnením fotografií 

a videí z podujatia na webovom sídle prevádzkovateľa(www.farapd.sk, 

www.zksm.sk), na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a v tlačenom médiu 

vydávanom prevádzkovateľom. V prípade nesúhlasu oznámim túto skutočnosť 

zodpovednej osobe za podujatie osobne. 

 

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

dátum        podpis 
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