Záväzná prihláška
do Prímestského letného tábora na
Severe

Usporiadateľ tábora:
Mestská časť Košice – Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice

Termín:

1. Osobné údaje účastníka
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:

Obec, mesto:

Štátna príslušnosť:

Zdravotná poisťovňa:

2. Osobné údaje zákonného zástupcu
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Telefón:

Trvalé bydlisko zákonného zástupcu:

e-mail:

3. Informácia o zdravotnom stave účastníka

Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré
užíva (za pravidelné užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá):

Iné obmedzenia (prosíme vypísať, v prípade potreby doložiť lekársku dokumentáciu)

4. Základné pravidlá účasti v tábore

1. Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri výletoch a hrách v prírode sa môže
stať, že si odev zašpiní. 2. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu, ročnému obdobiu,
s prihliadnutím na denné aktivity.
3. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby
ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

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

Podpis zák. zástupcu: ......................................................

5. Záväzné podmienky účasti v prímestskom tábore
1. Usporiadateľ prímestského tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na pohybové,
komunikačné a voľnočasové aktivity, ktorých cieľom bude budovanie vzťahov medzi deťmi navzájom,
poznávanie prírodných krás MČ Košice – Sever a na rozvoj športových zručností. Po celú dobu bude v
tábore kladený dôraz na rozvoj tvorivosti, komunikácie, kooperácie a medziľudských vzťahov. Pre deti bude
vytvorená atmosféra dobrovoľnosti.
2. Základné informácie o programe tábora budú zverejnené na stránke: www.kosicesever.sk
3. Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie: desiata, teplé hlavné jedlo, olovrant (desiata –
ovocie, olovrant - sladkosť) a pitný režim počas celého dňa v Kultúrno - spoločenskom centre na Severe.
4. V prímestskom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore (časť 4. prihlášky), ktorými sa účastníci musia
riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký
priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu.
5. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný:
a) doručiť podpísanú prihlášku na MÚ MČ Košice – Sever, alebo zaslať podpísanú a oscanovanú na dole uvedený
e – mail,
b) zaplatiť účastnícky poplatok vo výške: 45,- € (deti z MČ Košice – Sever), 55,- € (deti z iných MČ) jedným
z nasledovných spôsobov:
 osobne v pokladni MČ Košice – Sever,
 prevodom na účet MČ Košice – Sever: 0569524001/5600, SK2456000000000569524001, Prima Banka a.s.
Košice, do poznámky je potrebné uviesť: platba za Letný tábor (rok) + turnus + meno a priezvisko dieťaťa,
c) pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca a „Prehlásenie
o bezinfekčnosti účastníka" (podpíše sa v deň nástupu dieťaťa do tábora),
d) uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore
(časť 4. prihlášky).
6. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka.
7. Najneskôr 3 dni pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania), MČ Košice - Sever môže zrušiť tábor
v nasledujúcich prípadoch:
 z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,
 z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov,
 z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
8. V prípade zrušenia tábora bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
9. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore musí zaplatiť storno poplatok vo výške 20 % z
účastníckeho poplatku. Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku. Ak
zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa
u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká
zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.
10. Maximálny počet účastníkov v tábore je 30 detí (na 15 detí pripadne 1 animátor).
Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky a svojim podpisom sa
zaväzujem plniť následky plynúce z ich porušenia.

___________________________
podpis zákonného zástupcu

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť a odovzdať priamo v kancelárii prvého kontaktu na úrade, resp. zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu
usporiadateľa tábora (MČ Košice – Sever ) alebo elektronicky na adresu kancelariastarostu@kosicesever.sk najneskôr 10 dni pred začiatkom
tábora.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
svojim podpisom na tejto prihláške udeľujem prevádzkovateľovi Mestská časť Košice –
Sever, IČO: 00690929 Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice (ďalej len: „prevádzkovateľ“)
súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, za účelom prípravy
a realizácie letného prímestského tábora.

Svojim podpisom súhlasím s vyhotovovaním alebo získavaním (fotografie, videá), zhromažďovanie
na nosičoch osobných údajov (fyzické i dátové nosiče), usporadúvanie, uchovávanie, poskytovanie
tretím stranám, sprístupňovanie príjemcom a zverejňovanie osobných údajov, prevádzkovateľa pre
účel propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania osobných údajov⃰ a informácií o organizovaných
podujatiach, aktivitách so zámerom budovať jeho dobré meno, a to v rozsahu:
-

fotografia (farebná alebo čiernobiela),
videozáznam (obrazový a/alebo zvukový).

⃰osobné údaje, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané v rámci IS
budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach a v nasledujúcich priestoroch
prevádzkovateľa:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 rokov po naplnení účelu
spracúvania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje a údaje môjho dieťaťa, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané
počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý
boli získané.
-

ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným
údajom a k údajom môjho dieťaťa, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov.

-

v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

-

beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa
neuskutočňuje.
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

-

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a)
emailovou žiadosťou zaslanou na adresu kancelariastarostu@kosicesever.sk
b)
telefonicky (055 632 47 67) alebo
c)
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
V Košiciach dňa: _______________
___________________________
podpis dotknutej osoby

Súhlasím – nesúhlasím (vyškrtnite, čo sa nehodí) s tým, aby moje dieťa po ukončení denného
programu chodilo domov samé. V prípade nesúhlasu - si osobne dieťa vyzdvihnem v dohodnutom
čase na mieste určenom organizátorom.

Podpis zák. zástupcu: ..........................................................

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu
zodpovednú osobu: spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk.

