
Prihláška do letného tábora v CVČ Brezová pod Bradlom

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

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

  
 Adresa bydliska: ………………………………..………………….........................

  
 Škola: ………………………………………………………………........................

   
Kontaktné tel. č.: ……………………….……………………………......................

         

Súhlasím, aby sa naše dieťa zúčastnilo letného mestského tábora, ktorý sa bude 
konať v termíne: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………..
a sme si vedomí záväznosti tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť 
poplatok :  6,-EUR na deň, v deň výletu 10,-EUR
V cene tábora je desiata, obed, olovrant, pitný režim a príspevok na 
odmeny za súťaže.
Poznámka: K sume 6 eur sa priplácajú 4 eurá, ak bude výlet mimo Brezovej.

          Upozornenie pre vedúcich o zvláštnostiach dieťaťa (alergia, iné...):
 
  …………………………………………………………………….......................…..
   ..…………………………….....................................................................................

Základné vybavenie do letného mestského tábora 

               - prefotený preukaz poistenca
               - prezuvky
               - malý vak
               - pevnú obuv
               - pršiplášť (dáždnik)

                Program sa môže meniť i podľa počasia.

                Čas tábora:  8:00 – 15:30 hod.
         
1. turnus: 1. - 5. 7. 2019
2. turnus: 8. - 12. 7. 2019
3. turnus: 15. - 19. 7. 2019
4. turnus: 5. - 9. 8. 2019
5. turnus: 12. - 16. 8. 2019
6. turnus: 19. - 23. 8. 2019  
                

                    UPOZORNENIE :  
Počet miest v tábore je obmedzený, preto je  treba odovzdať 
prihlášku  najneskôr do piatku 21. júna 2019. 
                 



Vyhlásenie rodičov
   
  Meno a priezvisko rodiča: ……………….......…………………………

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

   Termín tábora: …………………………………………………........…

Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil 
dieťaťu ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej  
domácnosti,  bytom na adrese bydliska:

…………….…………………………………………………………......................
   
karanténne opatrenia (karanténu, zvýšený zdravotný dozor) a že nie je známe, že v
poslednom týždni  prišlo  dieťa,  alebo  jeho  rodičia  alebo  iné  osoby,  ktoré  žijú  v
spoločnej  domácnosti,  do styku s  osobami,  ktoré ochoreli  ne  prenosnú chorobu.
Som si  vedomý (á)  právnych  následkov,  ktoré  by  ma  postihli,  keby  toto  moje
vyhlásenie bolo nepravdivé.

                     Súhlasím s tým, aby môj syn - dcéra *  chodil (-a) 
                         z  letného  tábora  domov o ............... hod.  
        s doprovodom*  rodinného príslušníka     -    samé *   
                                      / * nehodiace sa prečiarknite

 
 V Brezovej pod Bradlom dňa …………................
                                                                                      
                                                                                    ……………………..........……
                                                                                           čitateľný podpis rodiča

   Poznámka:
   Podľa pokynov štátneho zdravotného dozoru nie je potrebné potvrdenie
   o bezinfekčnosti prostredia od vášho obvodného lekára.
   Nahradzuje ho toto vyhlásenie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni
  (podpisuje sa v termíne nástupu do letného mestského tábora !!! ).
 Oskenovanú a vyplnenú prihlášku môžete aj zaslať na:  cvc@brezova.sk

Súhlas dotknutej osoby

              Dolupodpísaný/-á.....................................................................................….. 

trvalým bydliskom ........................................................................................

zákonný zástupca dieťaťa ....................................................................…….

narodeného.....................................................................................................

trvalým bydliskom ..........................................................................................
dávam  Centru  voľného  času  v Brezovej  pod  Bradlom  súhlas  na
spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:

zverejňovania informačných materiálov z letného tábora 2019 na webovom
sídle  Centra  voľného  času  v Brezovej  pod  Bradlom  a TV  Brezová
v rozsahu  meno,  priezvisko,  videá,   individuálne  a spoločné  fotografie
z týchto podujatí. 

Súhlas  na  spracúvanie  osobných  údajov  pre  účely  vymenované  vyššie
udeľujem na obdobie .......................................................

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

               V Brezovej pod Bradlom dňa .......................
                                                                         ................................................

                                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa


