
 
  ŠK BCF DUKLA BB 

                                                                                                   Stavebná 1/F, 974 01 Banská Bystrica 
                                                                                                     IČO:51 134 161 

       IBAN: SK10 0900 0000 0051 3722 5844  

Prihláška prijatá dňa: 
Úhrada prijatá dňa: Vo výške:  

  

Záväzná prihláška 

na zážitkový pobytový letný tábor – penzión LITVOR 

Termín konania tábora: 3.07.2021 – 10.07.2021             

 

Priezvisko a meno účastníka:    ......................................................... 

Dátum narodenia: .................................           Vek: ..................... Veľkosť trička (v prípade záujmu): .... 

Adresa trvalého pobytu: ....................................................................... 

Zdravotný stav (alergie, diéta, užívanie liekov, príp. iné obmedzenia): 

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

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

Priezvisko a meno zákonného zástupcu: ..................................................................... 

Kontakt na zákonného zástupcu (telefón a e-mail): ............................................................................. 

Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo letného pobytového  tábora, ktoré organizuje športový klub ŠK BCF DUKLA BB. 

1. Miesto konania tábora – Vysoké Tatry penzión LITVOR 

2. Súčasne sa zaväzujem uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou v tábore (ubytovanie, 5x denne strava, 

pitný režim,  doprava, program, vstupné na aktivity, do jaskyne...), taktiež sa zaväzujem uhradiť prípadné škody, 

ktoré moje dieťa spôsobí svojou nedbanlivosťou na verejnom majetku.  

3. Svojim podpisom dávam súhlas na vyradenie dieťaťa z tábora – pokiaľ sústavne  svojim správaním bude narúšať 

chod a program organizovanej činnosti.  

4. Svojim  podpisom  súhlasím,  že  ako  objednávateľ  mám  právo  pred  začiatkom  turnusu  odstúpiť  od  

podpísanej "Záväznej prihlášky na zážitkový pobytový letný tábor" (stornovať tábor) a že hradím storno poplatok 

ja. Výška storno poplatku závisí na dobe, kedy organizátor obdržal požiadavku objednávateľa na storno prihlášky 

do turnusu, a to 14-6 dní   pred začiatkom turnusu 50 % z uhradenej čiastky, 5 dní a menej pred začiatkom 

turnusu 100% z uhradenej čiastky. 

5. Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený ( krádež). 

6. Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle 

§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prevádzkovateľovi: ŠK BCF DUKLA BB, Stavebná 1/F, 974 01 Banská Bystrica v rozsahu: organizácia tábora, 

zaradenia do databázy, podpory marketingu a propagácie, zasielanie informácií. Ako zákonný zástupca dieťaťa 

súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti letného 

tábora, na účely propagácie činnosti ŠK BCF DUKLA BB  ich uverejnením na webovej stránke klubu, facebookovej 

stránke klubu. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania. 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou 

v tábore vo výške 295 EUR na 1 táborový týždeň (od soboty do soboty – 7 noci) prevodom na účet 

v Slovenskej sporiteľni číslo IBAN SK10 0900 0000 0051 3722 5844 (do správy pre prijímateľa napíšte meno 

dieťaťa a rok jeho narodenia) do 10.6.2021. 

 

V Banskej Bystrici dňa: ................................................ 

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

       Podpis zákonného zástupcu 


