
Prihláška - Detský letný denný tábor 2022
Organizátor: Lezecká stena, s. r. o. 3

Stará Ivanská cesta 1/B, 821 04 Bratislava 2
IČO: 46735151 IČ DPH: SK2023579217
Č. účtu: 2923881706/1100 IBAN: SK26 1100 0000 0029 2388 1706 

Kontakt: +421 948 176 060 lezeckastena@lezeckastena.sk Termín:
www.lezeckastena.sk

Meno dieťaťa Priezvisko Dátum narodenia

Trvalé bydlisko Rodné číslo

Meno a priezvisko rodiča Telefón rodiča

Email rodiča

Ďalšia osoba, ktorá môže dieťa vyzdvihnúť
Meno a priezvisko Č. OP

Zdravotná poisťovňa dieťaťa Krvná skupina dieťaťa

Zdravotné špecifiká, ak má (alergie, astma, problémy pohyb. ústrojenstva, ...)

Poistenie dieťaťa: člen JAMESu Áno/Nie Alpenverein  Áno/Nie Iné poistenie:

Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na vyššie uvedený letný tábor a akceptujem podmienky tábora (vrátane spôsobu úhrady poplatku) 
uvedené na stránke poskytovateľa. Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení ÚVZ je potrebné doložiť požadované dokumenty, prípadne 
výsledky testov na COVID-19

Dňa:                v
podpis rodiča

Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa a zverejnením fotografií

Dolu podpísaný/á súhlasím v zmysle
#RE
F!

 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákonč. 

18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernice 95/46/ES so 

spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa 

Meno a priezvisko dieťaťa Dátum narodenia

účastníka denného letného tábora, za účelom zabezpečovania tohto tábora. Tento súhlas platí počas celej doby 

trvania letného tábora a počas nutnej lehoty uloženia v súlade s platnými predpismi.

Súhlasím/ Nesúhlasím
(nehodiace sa prečiarknúť)

so zverejnením fotografií z Lezeckého zážitkového tábora pre lezcov i nelezcov na webovej stránke www.
lezeckastena.sk, na FACEBOOK stránkach a na marketingových materiáloch organizácie.

Dňa:                v
podpis rodiča
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