
OZ Kresťanské spoločenstvo Milosť, Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30227160 

 

PRIHLÁŠKA DO TEENAGERSKÉHO TÁBORA – Teenage Camp 2021 
 

Na základe tejto prihlášky prihlasujem svoje dieťa do detského (teenagerského) tábora 

v horskom hoteli LOMNISTÁ v obci Jasenie v termíne od 04.07.2021 do 10.07.2021 

(začíname v nedeľu večerou a končíme v sobotu raňajkami, dopravu zabezpečujú rodičia).  

POVINNÉ ÚDAJE: 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Dátum narodenia:  

Trvalé bydlisko (mesto):  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Kontaktný email:  

Telefónny kontakt:  

 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE: 

Ukončená trieda na ZŠ v čase konania tábora:  

S kým by chcelo byť dieťa ubytované: 

 

 

Má dieťa diétu, pre ktorú potrebuje upravenú 

stravu? (Ak áno, akú?) 

 

Kresťanské spoločenstvo, ktoré navštevuje min. 
1 rodič dieťaťa: 

 

* Detský tábor je prednostne organizovaný pre Kresťanské spoločenstvá spadajúce pod služobný dar pastora 

Jaroslava Kříža.  

 

Dieťa je prijaté do tábora po odovzdaní podpísanej prihlášky a informovaného súhlasu 

rodiča a následnom potvrdení prijatia prihlášky organizátorom tábora. 

Cena tábora: 100€. 

Celá suma musí byť vyplatená ku dňu 20.6.2021. 

V odôvodnených prípadoch (napr. epidemické obmedzenia, ochorenie, ktoré znemožňuje 
nastúpiť dieťaťu na tábor ) bude zaplatená suma vrátená.  

 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov svojím podpisom súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov a osobných 

údajov môjho dieťaťa za účelom poskytnutia služby – letné tábory.  

V prípade naplnenia tábora do momentu doručenia prihlášky si organizátor vyhradzuje právo 

vrátiť prihlášku a dieťa do tábora neprijať. 

 

V ...........................................   

Dňa.......................................                                                                                                                                                                             

.                                                                                              ....................................................... 

                                                                                                  (podpis zákonného zástupcu) 



OZ Kresťanské spoločenstvo Milosť, Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30227160 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE RODIČA Teenage Camp 2021  (neposielať s prihláškou): 

 

. 

 

Pri nástupe na tábor je potrebné odovzdať:   
 
1/  Prehlásenie  o bezinfekčnosti  – vyplní a podpíše rodič najskôr 1 deň pred odchodom do 
tábora alebo priamo v deň nástupu do tábora   

2/ Potvrdenie od ošetrujúceho lekára – vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár dieťaťa. Potvrdenie 
nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred začiatkom  tábora (dátum na potvrdení nie skôr ako 
7.6.2021).  

3/  Kópiu preukazu poistenca 

4/  Informovaný súhlas rodiča  - podpíše rodič  

 

Spôsob platby: cez internet-banking alebo prevodom z vašej banky uhraďte platbu za tábor na 
č. účtu SK59 1100 0000 0026 2378 2124. Do doplňujúcich údajov (správa pre prijímateľa) 
uveďte: TEEN_meno dieťaťa, variabilný symbol: 1 
 
UPOZORNENIE K PLATLBE: vzhľadom na to, že dosiaľ neboli letné tábory hygienikmi 
povolené, zatiaľ peniaze neposielajte. Akonáhle získame súhlas hygienikov, budeme vás o tom 
informovať a otvoríme možnosť vyplatiť tábor. 
Zľavu na druhé dieťa neposkytujeme. V prípade, že potrebujete finančnú podporu, odporúčame 
aby ste sa obrátili na svojho pastora. 
 

Kontakt: Ľubica Dzuriaková, tel. č. 0904 374 476, e-mail: teenagecamp.milost@gmail.com 
Prihlášku je možné odovzdať poštou (na adresu Ľubica Dzuriaková, J. D. Matejovie 545, 033 
01 Liptovský Hrádok). 
 
V prípade, že posielate prihlášku mailom (teenagecamp.milost@gmail.com) upozorňujeme, že 
nemôžeme niesť plnú zodpovednosť za ochranu osobných údajov uvedených v prihláške.  
Ak predsa chcete poslať prihlášku mailom, prosím neposielajte ju ako fotku vo vysokom rozlíšení 
(veľké súbory zahlcujú mailovú schránku), ale radšej oskenovanú alebo ako fotku v menšom 
rozlíšení. 
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