
Prihláška do Jarného denného tábora farnosti Nedožery-Brezany 

26. – 28. 02. 2020 (1. – 7. ročník ZŠ) 
Meno a priezvisko dieťaťa:   __________________________________________________ 

Dátum narodenia:   __________________________________________________ 

Adresa:     __________________________________________________ 

ZŠ, ktorú navštevuje, ročník:  __________________________________________________ 

Zdrav. poisťovňa:   __________________________________________________ 

Dni, ktorých sa dieťa zúčastní tábora: __________________________________________________ 

Dieťa bude prichádzať a odchádzať   a/ samo   

b/ v sprievode zodpovednej osoby (meno): ________________________ 

Zdravotné problémy dieťaťa, alergie na jedlo a lieky: ____________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  _______________________________________________ 

Telefonický kontakt (na zákonného zástupcu):   _______________________________________________ 

Na farský úrad deti prichádzajú sami alebo v sprievode zodpovednej osoby. Prinesú si so sebou ľahkú desiatu, 

príp. aj obľúbenú spoločenskú, či športovú hru. Pitný režim a obed zabezpečuje farský úrad.  

Poplatok za dieťa je 30 €. Poplatok za tábor je potrebné odovzdať spolu s prihláškou a prefoteným preukazom 

poistenca farskému administrátorovi Štefanovi Čunderlíkovi (kontakt - 0915 531 162). 

Súhlasím so spracovaním a poskytovaním osobných údajov _________________________________ (meno 
a priezvisko dieťaťa) uvedených v prihláške na Jarný denný tábor 2019 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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 Rímskokatolíckej cirkvi Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery-Brezany na účely ich 
zaradenia do databázy, na ich využívanie k úkonom potrebným k realizácii Jarného denného tábora 2020.  
 

_______________________________ 
(podpis zákonného zástupcu) 

 
Súhlasím so spracovaním a zverejňovaním fotografií ________________________________ (meno a priezvisko 
dieťaťa) na oficiálnej webstránke a facebooku farnosti Nedožery-Brezany. 
 

____________________________________ 
(podpis zákonného zástupcu) 

Informácie: 
Streda (26.02.2020) – príchod na farský úrad (08:00-09:00); aktivity na farskom úrade (09:00-16:00); sv. omša 
(16:00), po nej odchod domov. 
Štvrtok (27.02.2020) – príchod na farský úrad (07:15-07:45); Staré Hory, Banská Bystrica – Europa shopping center 
(08:00), návrat (18:00). 
Piatok (28.02.2020) – príchod na farský úrad (08:00-09:00), Nitrianske Pravno (Solka) – krížová cesta, sv. omša 
(09:15-13:00), odchod domov (16:00-17:00). 
 

V _________________________, dňa ________________  __________________________________ 

          (podpis zákonného zástupcu) 


