PRIHLÁŠKA NA PRÍMESTSKÝ TÁBOR
termín : .......................................
názov tábora : ...............................
cena : ..................

Meno a priezvisko dieťaťa :
.........................................................................................................
Dátum narodenia : .............................. Bydlisko :........................................................................
Číslo preukazu ŽSR na bezplatnú vlakovú prepravu :
..................................................................
Zdravot. poisťovňa : ....................................... Kontakt na rodiča : ...........................................

podpis rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa : ....................................................................

Vyhlásenie :
Čestne vyhlasujem, že moje dieťa ................................................................... neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie. Zároveň prehlasujem, že dieťa netrpí žiadnym ďalším závažným
zdravotným ochorením.
Ako uvádzané dotknuté osoby podľa zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely pedagogickej dokumentácie a účtovnej
agendy. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na
likvidáciu. Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho
dieťaťa, získaných počas činnosti LPT, na účely propagácie školského zariadenia a zverejnenia na webovej stránke
CVČ Trstená a fb stránke CVČ Trstená.

Vyplnenú prihlášku odovzdajte v CVČ Trstená, Námestie M. R. Štefánika 438/27 Trstená do 29. júna
2018. Prihláška bude akceptovaná po zaplatení poplatku za tábor v celej uvedenej výške. Poplatok
za tábor prosíme uhradiť na účet : SK71 0200 0000 0019 4717 7057 ‑ VÚB banka. Variabilný symbol
‑dátum tábora ‑ do poznámky uviesť meno dieťaťa a názov tábora, do ktorého sa dieťa hlási!!!
Poplatok je možné uhradiť aj osobne v CVČ v pracovných dňoch od 8.30 do 14.00 hod.

POZOR !!! Každé dieťa ktoré sa zúčastní tábora musí mať so sebou prefotenú kartičku poistenca a
bezplatnú preukážku na vlak, ktorú je nutné odovzdať vedúcemu tábora v prvý deň nástupu na
tábor spoločne s podpísanými organizačnými pokynmi, ktoré tvoria prílohu k tejto prihláške.
príloha :
organizačné pokyny k táboru :
Program prímestského tábora je k dispozícii na stránke www.cvctrstena.sk a na fb stránke CVČ
Trstená. Prosíme rodičov, aby v dňoch naplánovaných na kúpanie pribalili deťom uterák, plavky,
prípadne opaľovací krém. V ostatných dňoch musia mať deti pevnú obuv, aby sa predišlo možným
pošmyknutiam a úrazom. V programe prímestského tábora je uverejnený aj čas ukončenia na
jednotlivé dni preto prosíme o dodržanie stanovených časov či už pri príchode alebo pri ukončení
denného programu.
Prosím o vyplnenie tabuľky s uvedením miesta, kde dieťa nastupuje /len ak sa jedná o program
mimo Trstenej/ a kde ukončuje denný program:
Nástup : /miesto/

Ukončenie : /miesto /

Poznámka
/napr. dieťa odchádza
samé, dieťa vyzdvihnú
starí rodičia..../

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
piatok

v Trstenej dňa : .............................................

podpis rodiča :..................................................

