
 

Prihláška na denný letný tábor – „Návrat do minulosti“ 

9. – 13. 08. 2021 
* nehodiace sa preškrtnite 

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

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

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................................................. 

Zdravotné problémy (alergie, lieky, choroby): .......................................................................................................... 

Dieťa bude prichádzať a odchádzať*: a) samo 

 b) v sprievode zodpovednej osoby (meno): ................................................ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................................................... 

Telefónny kontakt: ........................................................ Email: ................................................................................ 

Program: deti budú každý deň cestovať v čase so inej éry v dejinách, na čo budú zamerané aj všetky aktivity. 

Presnejší program vám bude zaslaný týždeň pred táborom na uvedený email. V rámci programu by sme chceli jeden 

deň zaradiť večerný program v čase 19:00-21:00 (spojený s večerou pre zúčastnené deti). 

Chcem aby sa moje dieťa zúčastnilo večerného programu*: áno nie 

Ktoré dni sa dieťa zúčastní tábora*: Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

Cena deň/dieťa: 6.-€ 

Začiatok: 7:30 v Pastoračnom centre sv. Terézie z Lisieux (Fándlyho 4, Prievidza-Zapotôčky) 

Koniec: cca 17:00 pri kostole Sv. Bartolomeja (po omši) (Mariánska 4, Prievidza-mesto) 

Svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov maloletého dieťaťa 

za účelom: vyhotovenia obrazových a obrazovo-zvukových záznamov z podujatia ako aj ich zverejnenia 

1. na webovom sídle prevádzkovateľa www.zapotocky.sk a www.farapd.sk súhlasím/nesúhlasím* 

2. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa    súhlasím/nesúhlasím* 

3. v tlačenom médiu vydávanom prevádzkovateľom    súhlasím/nesúhlasím* 

4. pre účely ZKSM    súhlasím/nesúhlasím* 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie do odvolania. 

Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že týmto dávam výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre RKC farnosť Prievidza-

mesto a Prievidza-Zapotôčky. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany 

osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a ako dotknutá osoba poučený/a o spracúvaní mojich osobných údajov 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vyúčtovania nákladov podujatia v rozsahu 

ako to vyžaduje IUVENTA ako administrátor dotácie MŠVVaŠ SR alebo v rozsahu ako to vyžaduje poskytovateľ 

dotácie alebo vnútorne predpisy ZKSM alebo pre účely evidencie činnosti spoločenstiev pre ďalšie pridelenie 

dotácie. 

Svojim podpisom záväzne prihlasujem a súhlasím s účasťou svojho dieťaťa na dennom letnom tábore „Návrat 

do minulosti“. Som si vedomý/á, že moje dieťa v deň nástupu na tábor nesmie byť infekčné a ani prenášateľom 

ochorení. 

V deň nástupu dieťaťa na tábor sa bude odovzdávať kópia preukazu poistenca a podpisovať „Potvrdenie 

o bezinfekčnosti“. Vyplnenú prihlášku vhoďte do poštovej schránky farského úradu Prievidza-mesto alebo 

Prievidza-Zapotôčky najneskôr do 1. 8. 2021 

 

V ................................, dňa ............................... ....................................................... 


