
        Občianske združenie  Samuel Piasecky Academy, Strečnianska 7, 851 05 Bratislava 
 
 
                      Záväzná prihláška na letný tábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto konania: gymnastická akadémia s.r.o. Priemyselná 5863, 
90101 Malacky, Hala Basso 
 
Termín konania: II. júlový turnus 

 
  Osobné údaje 
 
Meno a priezvisko dieťaťa  
Dátum narodenia  
Trvalé bydlisko  
Meno matky  
Telefonický kontakt, matka  
E-mail, matka  
Meno otca  
Telefonický kontakt, otec  
E-mail, otec  
ALERGIE  
 
 
 



 
 
 
 
Prehlásenie rodičov 
 
Týmto prihlasujem svoje dieťa do denného tábora organizovaného 
OZ Samuel Piasecky Academy. Beriem na vedomie záväznosť 
tejto prihlášky, potvrdzujem účasť 
dieťaťa na uvedenom dennom letnom tábore a súčasne sa 
zaväzujem uhradiť príspevok vo výške 
150 EUR na mieste konania gymnastická akadémia s.r.o. 
Priemyselná 5863, 90101 Malacky, Hala Basso, 
alebo na účet: SK0583300000002801636841. 
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 
Samuel Piasecky Academy informuje bezodkladne 
zákonného zástupcu dieťaťa a dohodne s ním ďalší postup o 
zabezpečení dieťaťa. 
Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi podľa § 10 ods. 3 
písm. b) zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon“) svoje osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa, 



telefón, email zákonného zástupcu a meno, priezvisko, dátum 
narodenia dieťaťa, a to na účely 
poskytnutia objednanej služby – vzdelávací gymnastický program. 
Bez poskytnutia osobných 
údajov nemôže byť služba poskytnutá. 
☐ Súhlasím so zhotovovaním a zverejňovaním obrazových, 
zvukových a zvukovo- 
obrazových záznamov z lekcií/tábora/akcií/podujatí, a to na web 
stránke Prevádzkovateľa, 
fun page na sociálnej sieti alebo akýchkoľvek iných miestach a 
dokumentoch na účely 
propagácie Prevádzkovateľa; Fotografie a videá môžu byť 
zhotovované Prevádzkovateľom 
alebo jeho zmluvným partnerom. 
 
☐ Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako boli 
poskytnuté na prihláške. 
Svoj súhlas udeľujem na dobu trvania denného tábora. Udelený 
súhlas je možné kedykoľvek odvolať 
zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo 
písomnej žiadosti na adresu sídla 
prevádzkovateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
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. 
 
 
 
 
 
Príspevok na denný tábor treba uhradiť do 5 pracovných dní 
od prihlásenia na tábor. Po tomto termíne bude prihláška 
automaticky vymazaná !!! 


