
 

LETNÝ SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR Malý princ 2020 

  

  

  

  

  

• Stravu si zabezpečuje každé dieťa samostatne. 

• V cene tábora je zahrnuté šiltovka, poistné, pitný režim, materiálne zabezpečenie 

programu (Keďže cena tábora je vyššia ako príjem z účastníckych poplatkov, môžete 

sponzorsky prispieť aj vyššou sumou podľa vášho uváženia a možností.) 

• Cieľom tábora je oddych, zábava, šport a vytvorenie spoločenstva, v ktorom sa 

voľný čas prežíva zmysluplne a v kresťanskom duchu. 

 

Odovzdať vyplnenú prihlášku a zaplatiť príslušnú sumu je potrebné najneskôr do 19.7. 2020 

(po naplnení kapacity nie je možné prihlásiť sa!). 

 

Čo treba odovzdať animátorovi v prvý deň tábora: 

• vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti, (viď priložené tlačivo) 

• kópiu kartičky poistenca  
 

Čo potrebuješ:  

• obed, fľašu na vodu, čiapku (šatku) na hlavu, športovú obuv, pršiplášť v prípade dažďa 
 
 
Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú 
elektroniku (narúšajú program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí 
nepreberáme zodpovednosť! 
 
INFO:   Jakub Ivančík – 0948 626 962, Peter Kanský – 0910 397 816    
 
 www.oratko-poprad.sk   facebook: Oratko Úsmev Poprad 
  
 

*organizátori si vyhradzujú právo na zmeny z dôvodu Covid - 19 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKA 

http://www.oratko-poprad.sk/


Prihláška na prímestský tábor „Malý princ“ 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

 

Dátum narodenia: Ročník v šk. roku 2019/2020: 

 

Adresa: 

 

Telefónne číslo rodiča: E-mail*: 

 

Dieťa môže odchádzať z tábora samostatne:  áno  nie 

Potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania, nepotrebuje 

špeciálnu starostlivosť, individuálny dozor a dokáže sa prispôsobiť podmienkam tábora. 

 

 

SÚHLAS O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním všetkých osobných 

údajov požadovaných v prihláške na úkony potrebné pre zabezpečenie podujatia. Ďalej súhlasím s 

archivovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rok narodenia a miesto trvalého bydliska, 

za účelom vyúčtovania a vydokladovania podujatia zo strany organizátora voči Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

 

Súhlasím so spracovaním informácii ohľadom zdravotného stavu dieťaťa po dobu trvania podujatia 

ako aj s tým aby tieto údaje boli poskytnuté zdravotníkovi a zodpovedným animátorom. 

 

Súhlasím s vyhotovovaním foto/video záznamov počas podujatia a s ich následným spracovaním a 

zverejnením na webovej a facebookovej stránke saleziánskeho strediska, ako aj s ich zverejnením 

spojeným s propagáciou podujatia a našej organizácie. 

 

 

*nepovinné - v prípade, ak chcete byť informovaný o našej činnosti 

 

 

 

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



UPOZORNENIE! 
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred termínom nástupu do tábora. 

 
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

 

 

Vyhlasujem, že dieťa ................................................. bytom v .................................................... 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti  pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, 

jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca 

do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, 

zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

 

Zároveň vyhlasujem: 

a) že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad 

horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov 

infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď., 

b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou 

chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, 

žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

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

 

 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu  

 

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

 

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

 

 


