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Záväzná prihláška do denného letného tábora 

 Zvedavko 8.-12. 7. 2019 

 
 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

 

 

Dátum narodenia dieťaťa: 

Rodné číslo dieťaťa: 
(potrebné k poisteniu počas letného tábora) 

 

Trvalé bydlisko: 

 

 

Zdravotný stav – alergie, lieky 

- kópia zdravotného preukazu 

 

Priezvisko, meno, titul zákonného 

zástupcu: 

 

Kontakt na zákonného zástupcu 

(tel.;mail) 

 

 

Dátum a suma zaplatenia poplatku: 

 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca vyššie uvedeného dieťaťa súhlasím 

s jeho účasťou na vyššie uvedenom podujatí organizovanom Verejnou knižnicou Michala Rešetku 

v Trenčíne v termíne 8.-12.7.2019 v čase od 8.00 do 16.00 h. 

 

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem vyhlásenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia. 

 

Moje dieťa môže odchádzať po skončení programu domov samo:   ÁNO      NIE 2 

 

 

Miesto a dátum: 

                                                     

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: 

 

 

 
2 Správnu odpoveď zaškrtnite 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Vyššie uvedený zákonný zástupca dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle 

Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a  o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi Verejnej knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne: 

 

- s poskytnutím svojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu 

uvedenom na prvej strane tejto prihlášky za účelom organizácie denného letného tábora 

knižnicou, 
  ÁNO      NIE 2 

 

 

- s realizáciou a uverejnením fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa z denného letného 

tábora na webovej stránke knižnice www.vkmr.sk a facebookovej stránke knižnice za 

účelom propagácie knižnice a informovania verejnosti o  uskutočnených aktivitách. 

 
  ÁNO      NIE 2 

 

Súhlas poskytujem na obdobie trvania denného letného tábora1. 

 
1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím 
súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 
 

Dátum: 

                                  

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: 

 

 

 
 

Informácie pre rodičov: 

- Denný tábor organizujeme pre deti vo veku 7 – 10 rokov, ktoré sú aktívnymi čitateľmi 

knižnice. 

- Dieťa bude potrebovať: pohodlné športové oblečenie a obuv, ruksak, ľahkú desiatu (nie 

žuvačky, veľa sladkostí), pokrývku hlavy, v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť. 

- Denný program začína o 8.00 h, končí o 16.00 h v knižnici na Hasičskej ul. 1, 1. poschodie 

(o výnimkách budeme rodičov včas informovať). 

- V cene je zabezpečený denne obed, olovrant, pitný režim, poistné a podľa programu 

cestovné, vstupné a materiál na tvorivé dielničky. 

- V prípade otázok kontaktujte organizátorov: 032 – 7460715. 

 

http://www.vkmr.sk/

