SALEZIÁNI DON BOSCA A ANIMÁTORI
ORGANIZUJÚ PRE CHLAPCOV
A DIEVČATÁ OD 8 - 14 ROKOV

SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2021
Dátum: 16.8.-20.8.2021
Čas: začiatok denného tábora je o 8.00, koniec je o 16.00 - kedy si rodičia deti opäť vyzdvihnú.
Minimálny vek: 8 rokov
Maximálny vek: 14 rokov
Cena: 45,-€
Zľavy: pre členov Domky zľava 10 €, ak sa prihlási viac deti z jednej rodiny: druhé dieťa zľava
10 € a každé ďalšie dieťa zľava 15 €

Cena zahŕňa: Zabezpečenie pitného režimu počas dňa, jednodňový výlet olovrant, cestovné,
náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora.

Čo deti čaká: perfektný program, množstvo zážitkov, zábava, súťaže, hry v meste, zaujímavé
krúžky rozvíjajúce tvorivosť a mnoho iného.

Zdravotné problémy dieťaťa: ak má Váš syn/dcéra akékoľvek zdravotné problémy (senná
nádcha, alergia na lieky/uštipnutie hmyzom, hyperaktivita a iné), upozornite nás na to v prihláške.
COVID-19- Nakoľko nás táto Epidémia zasiahla práve počas príprav tábora, čakáme na
usmernenia hlavného hygienika ohľadom možnosti stravy a všetkých ďalších hygienických
opatrení. O všetkom vás budeme včas informovať na našej webovej stránke.

Odovzdanie prihlášky je možné len spolu s úhradou za tábor
Odovzdanie prihlášky spolu s úhradou za tábor je možné len kontaktnej osobe, ktorá má
prihlasovanie na starosti, a to najneskôr do 31.júla 2021. Nezabúdajte však, že kapacita je
obmedzená (max. 80 detí), a keď sa naplní skôr - prihlášky už nebudeme prijímať. Vyhradzujeme si
právo rozdeliť deti do skupín podľa vlastného uváženia.

Kontaktná osoba: don Pavol Degro, 0903 382 079
(každý utorok, stredu, štvrtok od 17.30 - 18.30 v dome u Saleziánov)
Realizáciu prímestského tábora finančne podporilo mesto Michalovce a MŠ SR.

PRIHLÁŠKA - PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2020
(odovzdať pri prihlásení dieťaťa na tábor)
Prihlasujem svojho syna / svoju dcéru ........................................................................................
nar. dňa .........................................., trvale bytom...............................................................................
na saleziánsky prímestský tábor, konajúci sa od 16.8.-20.8.2021 v Michalovciach.
Veľkosť trička (zakrúžkuj): 8 (140) 10 (146-152) XS S

M

L XL XXL

Priemer hlavy............cm
Vek:.................... Výška:.......................................
Kontaktné tel. číslo: .............................................
Podpis rodiča: ......................................................
Zdravotné

problémy

dieťaťa:

.............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dieťa bude po skončení odchádzať domov: zakrúžkovať
A) samé

B) s rodičom

C) s inou osobou (+kontakt) ........................................................

SÚHLAS O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(odovzdať pri prihlásení dieťaťa na tábor)
V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem organizátorovi podujatia občianskemu
združeniu: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 31 789 218 a organizačnej
zložke občianskeho združenia: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko:
Michalovce, Špitalská 15, 071 01 Michalovce, IČO: 31296254; email: michalovce@domka.sk,
(ďalej len prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu a) meno a priezvisko, b) adresa
trvalého pobytu, c) informácie o zdravotnom stave, d) pravidelné používané lieky. Súhlasím, aby osobné údaje
v uvedenom rozsahu boli použité za účelom: a) ochrany zdravia a života počas podujatia.
e) s uverejnením fotografie mojej osoby na webe. Súhlasím, aby osobné údaje v uvedenom rozsahu boli použité za
účelom marketingu. Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov, alebo kým súhlas neodvolám. Po uplynutí tejto doby sa
prevádzkovateľ Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko: Michalovce, zaväzuje, že fotografiu mojej osoby
stiahne z webovej stránky, o čom vykoná patričný záznam.
súhlasím / nesúhlasím (nesprávne prečiarknite)
Vaše práva sú právo na a) informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúvame, b) prístup k Vašim údajom, c) opravu Vašich
údajov, d) vymazanie Vašich údajov, ak je to možné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, e) obmedzenie spracúvania
Vašich údajov, f) prenosnosť údajov k inému spracovateľovi, g) námietky voči spracúvaniu Vašich údajov. Viac
informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na: www.domka.sk

...............................
Dátum

.................................................................
Podpis účastníka podujatia alebo jeho zákonného zástupcu
(ak účastník nedovŕšil vek 18 rokov)

