
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NEDOŽERY-BREZANY 
Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery-Brezany, 046/5485182, nedozery@fara.sk 

 

Prihláška do Denného letného tábora vo farnosti Nedožery-Brezany 

10. – 14. 08. 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): ________________________ 

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 zabezpečuje farský úrad.  

Poplatok za dieťa je 5€/deň. Poplatok za tábor je potrebné odovzdať spolu s prihláškou, návratkou, potvrdením 

o bezinfekčnosti  a prefoteným preukazom poistenca farskému administrátorovi Štefanovi Čunderlíkovi (kontakt - 

0915 531 162) pri nástupe na tábor. 

 

Súhlasím so spracovaním a poskytovaním osobných údajov _________________________________ (meno 

a priezvisko dieťaťa) uvedených v prihláške na Denný letný tábor 2020 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 Denného letného 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 

 

 

 

V _________________________, dňa ________________  __________________________________ 

          podpis zákonného zástupcu 

 



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NEDOŽERY-BREZANY 
Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery-Brezany, 046/5485182, nedozery@fara.sk 

 
Milí rodičia, 

ďakujeme Vám, že ste prihlásili svoje dieťa do Denného letného tábora v termíne 10.-14.08.2020, ktorý organizuje 

naša farnosť. Nakoľko bude náš táborový program veľmi pestrý, ponúkame Vám stručné informácie o jednotlivých 

dňoch.  

Pondelok (10.08.2020) - príchod na farský úrad (08:00-09:00), aktivity na fare – vodný futbal (treba priniesť plavky, 

uterák, resp. veci na prezlečenie), obed, odchod domov (16:00-17:00). 

Utorok (11.08.2020) - príchod na farský úrad (08:00-09:00), Kremnické Bane – sv. omša, aktivity, odchod domov 

(16:00-17:00). 

Streda (12.08.2020) - príchod na farský úrad (08:00-09:00), výlet do Pravenca – aktivity, obed, odchod domov 

(16:00-17:00) 

Štvrtok (13.08.2020) - príchod na farský úrad (08:00-09:00), Segoland Martin – lanové centrum, odchod domov 

(16:00-17:00). 

Piatok (14.08.2020) - príchod na farský úrad (08:00-09:00), aktivity na fare, obed, sv. omša (17:00), po nej opekačka 

spolu s rodičmi. 

Každý deň je potrebné, aby dieťa malo ruksačik, pršiplášť, fľašku, šiltovku, ľahkú desiatu a rúško (zbalené 

v ruksaku). Obed a pitný režim zabezpečuje farský úrad.  

Vyplnenú a podpísanú prihlášku, návratku  a potvrdenie o bezinfekčnosti odovzdáte spolu s kópiou kartičky 

poistenca  pri nástupe do tábora v pondelok 10.08.2020 spolu s poplatkom za tábor (5€/deň, 25€/týždeň). 

Nech Vás v radosti sprevádza, požehnáva a pokojom naplní prázdninové dni náš milujúci Boh Otec!  

                                              

               

          Štefan Čunderlík - farský administrátor 

_______________________________________________________________________________________________ 

N Á V R A T K A 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že môj syn/moja dcéra ____________________________ je zdravotne spôsobilý/á sa 

zúčastniť letného denného tábora. Nemá hnačku, ovčie kiahne, vši a iné infekčné choroby.  

 

Alergie, iné ochorenie:  ___________________________________________________________________________. 

 

Lieky, ktoré dieťa užíva a ich dávkovanie: ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________. 

 

  

  _____________________            __________________________ 

       dátum                                 podpis rodiča 

 

 



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NEDOŽERY-BREZANY 
Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery-Brezany, 046/5485182, nedozery@fara.sk 

 

 

 

Prehlásenie o bezinfekčnosti  

v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia  

 

 

Vyhlasujem, že môj syn/ moja dcéra ____________________________________ nejaví známky akútneho 

ochorenia (horúčka, hnačka...) a ani známky COVID-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.  

Taktiež vyhlasujem, že moje dieťa v priebehu 14 dní pred odchodom na letný denný tábor nebolo 

v zahraničí, neprišlo do styku s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, neprišlo do styku s osobou chorou na 

infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v 

spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.  

 

 

Dňa _________________ v ____________________ 

 

 

 

____________________________ 

       podpis zákonného zástupcu 

 


