
                Záväzná prihláška          
  do letného tábora – Penzión Jáger na  

  Tureckom vŕšku / denná a pobytová forma/ 

 
Termín konania: 10.8.-14.8. 2020 
 

   Usporiadateľ tábora:  
Centrum voľného času Trend 
Obrancov mieru 7 
962 12  Detva  
IČO: 37831330 

1. Osobné údaje účastníka  

 Meno a priezvisko:   Dátum narodenia:  

 Adresa:   Kontaktný telefón:  

 Číslo poistenia:  

2. Osobné údaje zákonného zástupcu  

 Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
   

 Telefón domov:  
 Mobilný telefón: 

 Trvalé bydlisko zákonného zástupcu:    
   

 e-mail:  
 

3. Informácia o zdravotnom stave účastníka  
 Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za  
 pravidelné užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá):  
   
   
   
 Iné obmedzenia (prosíme vypísať, v prípade potreby doložiť lekársku dokumentáciu):  
   
 
V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) 
o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania 
pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. 
„Politika informovanosti dotknutej osoby“). 
Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. 
Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk 
Na letnom tábore sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. 
Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia tomuto oznamu rozumieť a berú na 
vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Centra voľného času Trend na jeho webovej 
www.cvctrend.sk a facebookovej stránke /Politika informovanosti dotknutej osoby).   
 

 
 



5. Výstroj a výzbroj 
  

Pre absolvovanie všetkých disciplín je nutné si priniesť: športové oblečenie do slnečného aj daždivého počasia, 
plavky, obuv na hry i do prírody. 
 

6. Pravidlá tábora 
 
1. Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov 
v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi 
deťmi.  
2. Základné informácie o programe budú v prílohe k prihláške.   
3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto 
pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. 
Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade 
zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti.   
4. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný:  
− prihlásiť dieťa do 27.7.2020 a zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 170,- € /pobytový/ a 70,- €/ denný/ 
v hotovosti v deň nástupu na tábor t.j. dňa 10.08.2020 
− pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca  
− uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti  
v tábore.  
5. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka  
najneskôr 3 dni pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania) CVČ TREND môže zrušiť tábor v 
nasledujúcich prípadoch:  
a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu  
b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 15),  
c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa COVID -19 a pod.).  
V prípade zrušenia tábora bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.  
6. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:  
24 hodín pred nástupom    –  30 % z výšky účastníckeho poplatku  
Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.  
Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe  
ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto  
prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.  
  
Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky a svojim podpisom sa  
zaväzujem plniť následky plynúce z ich porušenia.  
  
  
 
  
V ...................................                  dňa .......................................  
   
Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu .....................................................................................  
  
 

   


