Občianske združenie Rybička, Homolova 35, 841 02 Bratislava

Záväzná prihláška na letný tábor

Termíny táborov, označte prosím, o ktorý máte záujem:

JUMANJI, pobytový
Miesto konania: Harmónia, Modra
Dátum
Kód
09. – 15. august
1000
*Zľava pre súrodenca je 10%.

Cena (Eur)
179

Miesto pre označenie

OSTROV ZÁHAD, denný
Miesto konania: Miesto konania: Heyrovského 2, 841 02 BA-Lamač a okolie
Dátum
Kód
27. – 31. júl
1001
03. – 07. august
1002
10. – 14. august
1003
17. – 21. august
1004
*Zľava pre súrodenca je 10%.
Osobné údaje:
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia
Trvalé bydlisko
Meno matky
Telefoncický kontakt, matka
E-mail, matka
Meno otca
Telefonický kontakt, otec
E-mail, otec

Cena (Eur)
110
110
110
110

Miesto pre označenie

Prehlásenie rodičov
Týmto prihlasujem svoje dieťa do denného tábora organizovaného OZ Rybička v Lamači, a to vo vyššie
uvedenom termíne a mieste konania. Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky, potvrdzujem účasť
dieťaťa na uvedenom dennom letnom tábore a súčasne sa zaväzujem uhradiť príspevok vo výške EUR
110 (EUR 99 v prípade súrodeneckej zľavy) do 5 pracovných dní od prihlásenia dieťaťa, a to na bankový
účet: 2920895416/1100. Do popisu k platbe, prosíme uviesť, meno dieťaťa a kód tábora.
Beriem na vedomie a zaväzujem sa, že v prípade, že moje dieťa spôsobí škodu na súkromnom majetku
počas trvania tábora, v plnom rozsahu pokryjem škodu spôsobenú poškodenému.
Svojím podpisom dávam súhlas k vyradeniu svojho dieťaťa z tábora, pokiaľ bude opakovane svojim
správaním narúšať chod a program tábora. V danom prípade sa zaväzujem osobne prevziať dieťa,
alebo zabezpečiť jeho prevzatie a to bezodkladne po oznámení o vylúčení dieťaťa.
V prípade ochorenia alebo úrazu dieťaťa, poverený zástupca OZ Rybička informuje bezodkladne
zákonného zástupcu dieťaťa a dohodne s ním ďalší postup o zabezpečení dieťaťa.
Ako uvádzané dotknuté osoby podľa paragrafu 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely pedagogickej
dokumentácie a účtovnej agendy organizátora tohto tábora. Osobné údaje budú po spracovaní
archivované po dobu zákonom stanovených lehôt.

V Bratislave dňa _______________

_____________________________
Podpis zákonného zástupcu

UPOZORNENIE:
Len zaplatené prihlášky sa berú ako záväzné.
V prípade odhlásenie dieťaťa minimálne 1 týždeň vopred, bude Vám vrátených 50 percent
z príspevku, neskoršie odhlásenia neumožňujú návrat prostriedkov. V prípade zabezpečenia
náhradníka, po úhrade zo strany náhradníka, Vám bude Vaša platba vyplatená späť v plnej výške.
V príspevku nie je zahrnuté poistenie dieťaťa, to si musí v prípade potreby zabezpečiť zákonný
zástupca dieťaťa na vlastné náklady.
Záväznú prihlášku je potrebné poslať mailom na adresu: info@skolka-rybicka.sk.
V deň nástupu do tábora je potrebné priniesť kópiu zdravotnej kartičky dieťaťa.

