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Záväzná prihláška na DENNÝ LETNÝ TÁBOR –  
Prázdninové zážitkové potulky Trenčínom 

 
    Záväzne prihlasujem svoje dieťa/dieťa v opatere/zverenca do denného letného tábora v termíne 
31.7.2017 – 4.8.2017, ktorý sa bude konať v meste Trenčín a v areáli Kultúrneho centra Kubra o. z.: 
 

Osobné údaje účastníka: 
Meno a priezvisko dieťaťa/mládežníka Dát. narodenia Adresa bydliska 

   
Kontakt e-mail, mobil: 
 

Zdravotná poisťovňa: ........................................................................................................................... 

 

Osobné údaje zákonného zástupcu neplnoletých účastníkov do 18 rokov: 

Meno  Priezvisko  

Mobil. kontakt:  E-mail:  

Vzťah k účastníkovi 
(matka, otec, iné) 

  

Adresa bydliska   
 
Vyhlásenie účastníka / zákonného zástupcu: 
Svojim podpisom záväzne prihlasujem a súhlasím s účasťou dieťaťa/účastníka na 5-dňovom dennom letnom tábore. 
Zároveň týmto dobrovoľne udeľujem organizácii TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o. z. Trenčín súhlas so 
správou (evidenciou), spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v databáze inštitúcie a so spracovaním 
a zverejnením fotografií a videí z výletu, na ktorých sa účastník objavuje, oprávnenými osobami za účelom propagácie 
a vzdelávania v oblasti práce s mládežou, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Tento súhlas so spracúvaním 
osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich 
osobných údajov. Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol / uviedla v prihláške sú pravdivé. 
 

Dolupodpísaná/ý zákonný zástupca .................................................................................................. 
zároveň potvrdzujem, že (vyberte správnu odpoveď): môj syn/dcéra, zverenec, dieťa v opatere, iné  
 
(vpíšte) ...................................................., je zdravotne spôsobilý/á na pobyt v kolektíve aj 
s ohľadom na charakter denného letného tábora.  
 
UPOZORNENIE pre realizátora a vedúcich tábora o zdravotných ťažkostiach a obmedzeniach 
dieťaťa (alergie, užívané lieky, zdravotné problémy a obmedzenia ..., prosím konkrétne vpíšte): 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný/á o organizovaní horeuvedenej 
hromadnej akcie a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 
 
 

V ............................, dňa .......................    .......................................................................... 
       Podpis kompetentného zástupcu, rodiča neplnoletého 

TTeeCCeeMMkkoo  ––  TTRREENNČČIIAANNSSKKEE  CCEENNTTRRUUMM    MMLLÁÁDDEEŽŽEE    

oobbččiiaannsskkee  zzddrruužžeenniiee,,  VVlláárrsskkaa  338833//22FF,,  991111  0055  TTRREENNČČÍÍNN  
wwwwww..tteecceemmkkoo..sskk            ++442211  991199  113366  119922          

iinnffoo@@tteecceemmkkoo..sskk    //    tteecceemmkkoo@@ggmmaaiill..ccoomm          
IIČČOO::  442222  7755  779922              DDIIČČ::  22002233666688882233  

  

  

 

http://www.tecemko.sk/
mailto:info@tecemko.sk
mailto:tecemko@gmail.com


 

2 

Podmienky k záväznej prihláške na denný letný tábor 
 

 Termín denného letného tábora „Prázdninové zážitkové potulky Trenčínom“ je odo dňa 
31.7.2017 (pondelok) do 4.8.2017 (piatok) v rozsahu 5 dní. 

 Príchod každý deň od 7.30 hod. so začiatkom programu o 8.00 hod. Koniec programu každý 
deň o cca 15.30 hod. a do 16.00 hod. najneskorší odchod účastníkov domov.  

 Program tábora zahŕňa: hry, tvorivé workshopy, športové aktivity, tímovačky, prehliadka 
TN hradu, golf na Ostrove, dračia loď na Lodenici, ľanové centrum na Brezine, výroba 
skladačiek o TN, témy rozvíjajúce osobnosť a iné. Vstupy a poplatky na atrakcie, prehliadku 
hradu sú plne hradené. 

 Miesto - tábor sa bude po celú dobu odvíjať v areáli Kultúrneho centra Kubra o. z. najmä 
v prípade nepriaznivého počasia.  Ďalšie navštívené miesta v Trenčíne budú: hrad, Ostrov, 
Lodenica a Brezina, ktoré budú zdrojom zábavy a zároveň tvorby skladačiek atraktívnych 
miest v Trenčíne očami detí a mládeže.  

 Oblečenie účastníkov odporúčame pohodlné, športové a vhodné na výlety, hry v prírode, 
na tvorivú činnosť s možnosťou zašpinenia najmä pri kreatívnych workshopoch. Potrebná je 
pokrývka hlavy proti slnku a zabezpečenie prázdnej fľašky na pitie najlepšie označenej 
svojim menom, ktorú bude možné priebežne dopĺňať. Ráno odporúčame použiť krém na 
opaľovanie s ochranným faktorom. Oblečenie primerané počasiu – dlhé rukávy a nohavice 
v prípade ochladenia. Odporúčame pribaliť  ľahké šľapky (žabky, kroksy) najmä v čase 
trávenia času v areáli Kultúrneho centra.  

 Starostlivosť o účastníkov budú zabezpečovať 4 dospelí a 5 mládežníckych dobrovoľníkov. 
Informáciu o ďalšom dni budú účastníci dostávať deň vopred o nasledovnom programe. 
Program bude prispôsobovaný počasiu a účastníci budú o ňom vždy vopred informovaní.  

 Potrebné je pribaliť fotokópiu karty poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne. 

 Stravovanie: Desiata a olovrant budú zabezpečené najmä formou ovocia a keksíkov. Obed 
bude zabezpečený v reštauračnom zariadení a obsahuje polievku a druhé hlavné jedlo. 
Súčasťou budú aj drobné odmeny. Pitný režim bude formou minerálky, pitnej vody 
a možnosti zarobenia si sirupovej vody.  

 Ak sa účastník nedostaví včas na miesto nástupu do tábora (v zmysle omeškania sa), 
TeCeMko nemá voči nemu žiadne záväzky z titulu nevyužitia časti z dohodnutého rozsahu 
poskytovaných služieb v tábore. Škody spôsobené účastníkom počas pobytu v tábore je 
povinný uhradiť zákonný zástupca. Od odstúpenia účasti na tábore je možné iba písomnou 
formou a s uhradeným storno poplatkom, ktorý činí 75 % z ceny. Je to z dôvodu vopred 
objednaných obedov v reštauračnom zariadení. 

 Poplatok za tábor je potrebné uhradiť do 28.7.2017, nakoľko 29.7. v piatok sa bude 
zabezpečovať počet obedov prihlásených účastníkov. Poplatok 25 € prosíme uhradiť po 

zaslaní záväznej prihlášky na IBAN o. z.: SK03 1100 0000 0029 2187 7906, do 
poznámky uveďte: TÁBOR + meno účastníka.  
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne oboznámená/ý s podmienkami  tábora 
a súhlasím s nimi. V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so 

spracovaním osobných údajov pre spracovanie vnútornej evidencie TeCeMko, súhlasím s 
fotografovaním a tvorby videozáznamov môjho dieťaťa v rámci táborového programu pri 

prezentácii a propagácii činnosti TeCeMko o.z. a to najmä k vyúčtovaniu projektu.   
 

V ............................, dňa ................  

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


