
PRIHLÁŠKA 
NA XI. FARSKÝ TÁBOR 

Prihlasujem svoje dieťa:

Meno a priezvisko dieťaťa:                                                                                                       

Dátum narodenia:                                                                 Ročník v šk. roku 2020/2021:                     

Adresa:                                                                                          VEĽKOSŤ TRIČKA: 

Telef. číslo rodiča:                                                     email:                                                                

na XI. farský tábor farnosti Opatovská Nová Ves 2021.

Miesto: Kultúrny dom, Opatovská Nová Ves 

Termín tábora: 26. júla – 30. júla 2021 /pondelok – piatok/

Čas: Program začína o 9.00 h. a  končí o 16.00 h. V deň celodenného výletu sa čas 
príchodu a odchodu upresní. 

Účastníci: chlapci a dievčatá bývajúci na území BB kraja  vo veku od 7. rokov do 14. rokov.  
Program detí je pripravovaný skôr pre mladšie deti. 

Poplatok: 10,- €/osobu. V poplatku za tábor je zahrnutá strava /desiata, obed, olovrant/, pitný 
režim, tričko, materiálne zabezpečenie programu, cestovné náklady, vstupenky.

Vyplnené PRIHLÁŠKU spolu s poplatkom treba ODOVZDAŤ do 18.7.2021 na Farskom úrade alebo
kňazovi po sv. omši. Po naplnení kapacity už nie je možné prihlásiť sa. 

Dieťa môže odchádzať z tábora samostatne: áno / nie  (nehodiace sa preškrtnúť)

Potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania, nepotrebuje 
špeciálnu starostlivosť, individuálny dozor a dokáže sa prispôsobiť podmienkam tábora. 

Potvrdzujem, že moje dieťa sa chce zúčastniť každého programu denného tábora.  

Súhlasím / nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnúť), aby moje dieťa prihlásil organizátor na PCR test. 
Prosím, vyplniť len v prípade súhlasu:

Poisťovňa dieťaťa: _______________________   Rodné číslo dieťaťa: ______________________

Cestu na PCR test zabezpečuje rodič dieťaťa. 

SÚHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNÝCH ÚDAJOV Podla zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov požadovaných v prihláške na úkony potrebné pre 
zabezpečenie podujatia. Dalej súhlasím s archivovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rok narodenia a 
miesto trvalého bydliska, za účelom vyúčtovania a vydokladovania podujatia zo strany organizátora voči BBSK. 
Súhlasím so spracovaním informácii ohladom zdravotného stavu dieťaťa po dobu trvania podujatia ako aj s tým aby tieto 
údaje boli poskytnuté zdravotníkovi a zodpovedným animátorom. 

Súhlasím s vyhotovovaním foto/video záznamov počas podujatia a s ich následným spracovaním a zverejnením na webovej
a facebookovej stránke farnosti, ako aj s ich zverejnením spojeným s propagáciou podujatia a našej organizácie. 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny z dôvodu Covid – 19. Ak by nastali, budeme vás o nich 
informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uvádzate tu v prihláške. 

V …...............................................
Dňa:  Podpis rodiča/zák. zástupcu: …..........................................



INFORMOVANÝ SÚHLAS RODIČA / ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu     dieťaťa) v zmysle § 28 ods. 17 a § 30 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podla § 6, 7 ods.1 vyhlášky č.
306/2009 Z.z. a podla § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Vás informujeme o organizovaní  hromadnej akcie:
XI. letný tábor farnosti Opatovská Nová Ves.

Oboznámenie:
Počas  pobytu  v dennom farskom tábore je dieťaťu zakázané bez súhlasu zodpovedného pracovníka
/vedúceho/ opúšťať svojvolne priestory kultúrneho domu v Opatovskej Novej Vsi, je povinné
dodržiavať jeho táborový poriadok. Počas denného programu deti budú môcť používať mobilný
telefón len vo vyhradenom čase. 

Z organizačných dôvodov žiadame, aby sa dieťa zúčastnilo každý deň na programe tábora. Ak
rodičia dopredu vedia, že ich dieťa sa nechce zúčastniť niektorého programu, v tom prípade,
uprednostnime deti, ktoré sa chcú zúčastniť celého tábora. 

Riziká: pobyt a  pohyb pri a v rieke Ipel,  pohyb  po  cestnej  komunikácii  a turistických
chodníkoch,  pobyt a pohyb v navštevovaných priestoroch, uštipnutie hmyzom, poranenie pri
pohybových aktivitách, spálenie slnkom, strata osobných vecí.

Upozornenia pre rodičov:
Rodič je povinný dieťaťu zabezpečiť vhodné oblečenie a obuv, pri neplavcoch plávacie kolesá,
ochranné pomôcky proti slnečnému žiareniu, pravdivo informovať o zdravotnom stave, pri príchode
do tábora odovzdať  dieťa  zodpovednému  zamestnancovi   /vedúcemu/,  ak  nie  je  dohodnuté
inak. Odporúčame nedávať mobilný telefón dieťaťu do tábora.  Upozorniť dieťa pred možnou stratou
mobilu v prírode, za čo nezodpovedáme.

Rodič má povinnosť nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa zavinilo úmyselne alebo z nedbanlivosti.

Dieťaťu  nie je dovolené:
- priniesť do tábora predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie;
- znečisťovať steny, ničiť zariadenia tábora.

Dieťa má povinnosť:
- neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa tábora;
- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie

a kultúru vyjadrovania;
- dodržiavať pokyny pracovníkov tábora / vedúcich a ich pomocníkov - animátorov/, ako aj táborové

pravidlá.

Vylúčenie z činnosti:
Organizátor má právo vylúčiť dieťa z činnosti:

- ak opakovane porušuje disciplínu a svojím správaním narušuje plynulý priebeh programu;
- ak rodičia a lekár zamlčali závažný fakt, o špecifickom a odbornom prístupe a  starostlivosti o dieťa.

Organizátor si vyhradzuje právo  zmeniť program prázdninovej činnosti z dôvodu počasia,
pandemickej situácie a pod.

✔ Podpisom súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo plávania v rieke Ipel.
✔ Podpisom súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo turistických vychádzok a výletov.
✔ Podpisom súhlasím so zverejnením fotodokumentácie z činnosti.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu, a
bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.

V …......................................................   ,     dňa …..............................................

Podpis rodiča / zák. zástupcu: …........................................................................
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