Prihláška na Denný detský tábor 2019
v Hermanovciach n. Topľou

Prihláška na Denný detský tábor 2019
v Hermanovciach n. Topľou

Téma: AJ MY V ARMY!
Kde: Opál Camp (areál pri modlitebni Cirkvi bratskej)
Kedy: 8. – 12. júl 2019
Vek: od 5 do 12 rokov
Začíname: 8. júl o 9:00 za modlitebňou CB
Končíme: Každý deň o cca 16:30.
Poplatok: 20,- € / dieťa
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Pozývame Ťa na Denný detský tábor 2019 v Hermanovciach n. T. a tešíme sa na Teba.

Pozývame Ťa na Denný detský tábor 2019 v Hermanovciach n. T. a tešíme sa na Teba.

Povinná výbava: lieky (ak berieš), 0,5 l fľaša, kartička poistenca, pokrývka hlavy (nutne!),
náhradné tričko, pevná obuv, Nová zmluva, plavky (len na určitý deň)
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náhradné tričko, pevná obuv, Nová zmluva, plavky (len na určitý deň)

Milí rodičia, tento tábor organizujeme v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Bystré a Zborom
Cirkvi bratskej v Hermanovciach n. T. Vyplnenú prihlášku s poplatkom prosím priniesť najneskôr
do 23. júna 2019 na Evanjelický a. v. farský úrad v Bystrom.
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Účastník je prihlásený zaplatením poplatku a odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Účastník je prihlásený zaplatením poplatku a odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Informácie: Marek Ivan, zborový farár CZ ECAV Bystré, 0940 327 670. E-mail: bystre@ecav.sk
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA

Priezvisko: .............................................................. Meno: ................................................

Priezvisko: .............................................................. Meno: ................................................

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

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

Ukončený ročník: ..............................

Ukončený ročník: ..............................

Adresa: ..................................................................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................

Kontakt na rodičov počas tábora – telefónne čísla: ..............................................................

Kontakt na rodičov počas tábora – telefónne čísla: ..............................................................

Alergie, diéty: .......................................................................................................................

Alergie, diéty: .......................................................................................................................

Môže dieťa prespať na tábore zo stredy na štvrtok? (kvôli výnimočnému večernému programu)

Môže dieťa prespať na tábore zo stredy na štvrtok? (kvôli výnimočnému večernému programu)

ÁNO

/

NIE

ÁNO

/

NIE

Prehlásenie rodičov:
Súhlasíme, aby sa naše dieťa zúčastnilo tábora, ktorý sa bude konať v areáli Opál Campu
v Hermanovciach n. Topľou v dňoch 8. – 12. 7. 2019. Sme si vedomí záväznosti prihlášky a súčasne
sa zaväzujeme nahradiť prípadné škody, ktoré by dieťa spôsobilo.
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V .................................... dňa ..................................

V .................................... dňa ..................................

podpis otec:

.................................................

podpis mama: .................................................

podpis otec:

.................................................

podpis mama: .................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov účastníkov denného tábora a ich zákonných
zástupcov sú organizátori tábora (ďalej iba organizátor): Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. Bystré (Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré) a Zbor
Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou. (Hermanovce nad Topľou 213,
09434 Bystré)

Prehlasenie a súhlas
Podpisom dáva zákonný zástupca súhlas organizátorovi so spracovaním
osobných údajov účastníka. V prípade neposkytnutia suhlasu nemôže byť
účastník prijatí na tábor.
Zároveň dávam samostatný súhlas so zverejnením záznamov
(fotografie a videa) z denného tábora na ktorých je moje dieťa.
(Záznamy uverejňujeme za účelom prezentácie táborovej práce.)

Účel a rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 z.z o
ochrane osobných údajov. Správca spracováva osobné údaje v rozsahu
nevyhnutnom pre usporiadanie tábora a to pre nasledujúce účely: (1)
Evidencia účastníkov tábora; (2) Kontaktovanie účastníkov a ich zákonných
zástupcov v súvislosti s táborom; (3) Dokumentácia činnosti na tábore.

Organizátor spracováva tieto osobné údaje:
A.
B.
C.
D.
E.

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia
Kontaktné údaje: adresa, e-mail, telefón
Údaje o zdravotnom stave účastníkov, zdravotná poisťovňa
Údaje o zákonných zástupcoch: meno, priezvisko, e-mail, telefón
Fotografie a videa z tábora pre vnútornú potrebu (napríklad:
súkromný fotoalbum, ku ktorému majú prístup len účastníci tábora a
ich zákonný zástupcovia)
Ďalšie údaje sa spracovávajú, len ak k tomu zákonný zástupca udelil
samostatný súhlas:
F. Fotografie a videa určené k dokumentácii činnosti (Fotky a videa
zverejnené na verejných miestach: nástenky, sociálne siete, webové
stránky...)
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. dokumentácia o podujatí sa uchováva šesť
mesiacov od skončenia tábora.

V ................................................dňa .....................................

Podpis zákonného zástupcu …………………………………..

