
                                                          

PRIHLÁŠKA na SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2022 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa (vek 8–14 rokov) na tábor (denne 8.00–16.00), 15.–19. augusta 2022; 
cena: 45 €, druhé dieťa 35 € a ďalšie 30 € / členovia Domky 35 €, druhé dieťa 35 € a ďalšie 30 €  

Meno a priezvisko       Dátum narodenia 

 

Adresa: ulica, mesto, PSČ       Ukončený ročník ZŠ 

 
 

Veľkosť trička dieťaťa (zakrúžkujte):  8 r. (134)    10 r. (146)   12 r. (158)    XS     S     M     L     XL     XXL 

Mobil rodiča     Emailová adresa rodiča 

 

Zdravotné problémy dieťaťa (alergie, pravidelne užívané lieky) 

 

 

Dieťa odchádza po skončení denné programu domov (zakrúžkujte): 
    samé      s rodičom      s inou osobou (kontakt) .......................................... 

 

S prihláškou uhrádzam poplatok za tábor (podľa vyššie uvedenej informácie o cene) ............. €. 

 

Dátum: .............................       Podpis rodiča/zákonného zástupcu: ......................................................... 
 

Dôležité: Pri nástupe na tábor bude potrebné odovzdať Potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka, ktoré 
podpíše rodič/zákonný zástupca a nesmie byť staršie ako 1 deň pred začiatkom tábora. Tlačivo, ako aj 
ďalšie potrebné organizačné informácie Vám pošleme emailom. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Súhlas so spracovaním 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) dátum narodenia, c) adresa trvalého pobytu, d) mobil a emailová adresa účastníka, e) mobil 
a emailová adresa rodiča, f) informácie o zdravotnom stave a používaných liekoch (v Potvrdení o bezinfekčnosti), g) 
obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy. 

Súhlasím, aby osobné údaje v uvedenom rozsahu boli použité na nasledovné účely (čo sa nehodí, prečiarknite):  
- evidencia účastníkov a komunikácia s nimi o podujatí           súhlasím / nesúhlasím , 
- plnenie povinností pri ochrane zdravia a života účastníkov podujatia  súhlasím / nesúhlasím , 
- propagácia činnosti prevádzkovateľa na jeho webstránkach a v tlačovinách* súhlasím / nesúhlasím , 
- zasielanie každomesačného INFOmailu o činnosti (ak ho ešte nedostávate)  súhlasím / nesúhlasím . 

* Súhlas na propagáciu udeľujem na obdobie 10 rokov alebo kým súhlas neodvolám. Po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ 
zaväzuje obrazové, zvukové či audiovizuálne záznamy mojej osoby stiahnuť zo svojej webovej stránky, o čom vykoná záznam. 

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 rodiča/zákonného zástupcu: ......................................................... 

mailto:michalovce@domka.sk
http://www.domka.sk/

