
 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 

Organizuje pre deti vo veku od 7-14 rokov 

 

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2021 

 

MIESTO: Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ) 

 

TURNUSY:  
I.      06.07. – 09.07.2021 (4 dni)    VS: 012021 

II.     12.07. – 16.07.2021        VS: 022021 

III.    19.07. – 23.07.2021        VS: 032021 

IV.   26.07. – 30.07.2021        VS: 042021 

V.    02.08. – 06.08.2021        VS: 052021 

VI.   09.08. – 13.08.2021        VS: 062021 

 

KAPACITA:     40 detí / turnus 

 

PROGRAM:    denne od 7:30 do 16:30 hod. 

 

OBSAH AKTIVÍT:  
športové aktivity 

• Loptové hry, preliezky, šmykľavky 

• Súťaže, spoločenské hry, kreslenie 

podľa počasia 

• Kúpalisko, opekanie, detské zábavné centrum 

• Rôzne zaujímavé výlety 

 

CENA:  60 € 
V cene sú zahrnuté denne obedy, desiata/olovrant 

a pitný režim, animačný program, športové aktivity a 

táborové tričko s náramkom. 

 

PRIHLASOVANIE: 
Poštou:  RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., 

Mierová 21, 827 05 BRATISLAVA 

 

Emailom:  prazdniny@rskruzinov.sk,  

   

ÚHRADA POPLATKU: 
Platba prevodom alebo vložením na účet 

Variabilný symbol (VS): podľa turnusov (viď hore) 

Správa pre adresáta: meno dieťaťa a číslo turnusu 

 

Všeobecné informácie: 0908 730 425 

 

Nahlásenie neúčasti dieťaťa: 0908 730 425 

  

      

 

 

 

 

 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
Mierová 21, 827 05 Bratislava, 02/43 640 335 

 

 
PRIHLÁŠKA NA RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2021 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa ............................................................. 

 

Dátum narodenia ........................................................................... 

 

Adresa ............................................................................................. 

 

Tel. kontakt rodiča: ........................................................................ 

 

Email: ............................................................................................... 

 

 

 

Stravovacie obmedzenia: ............................................................. 

 

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

 

 

 

Veľkosť táborového trička alebo výška dieťaťa: ......................... 

 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na  

 

 

Číslo turnusu: ........... od .............................. do.............................. 

 

   

 

Odchod dieťaťa domov:   * so sprievodom  

     

       * samostatne o ....................... hod. 

 

 

V BRATISLAVE, dňa ................................... 

 

 

 

Podpis rodiča (zák. zástupcu) ...................................................... 

 

* Nehodiace sa prečiarknite 

 

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY         

2021 
 

 

 

POKYNY A PODMIENKY ÚČASTI 

 

 

Na denný tábor by dieťa malo prísť športovo 

oblečené a mať stále so sebou rúško, ruksak, fľašu na 

vodu, náhradné oblečenie, tenisky na prezutie 

a šiltovku (čiapka/šatka). V prípade, že sa ide na 

kúpalisko, je nutné si pribaliť plavky, uterák a krém na 

opaľovanie. V prípade zlého počasia treba pribaliť 

pršiplášť alebo dáždnik. Neodporúčame deťom brať si 

so sebou cenné predmety a hodnotnejší športový 

výstroj. Za ich poškodenie prípadne stratu 

nezodpovedáme a škoda nebude uhradená. 

 

Základňou pre denný tábor sú priestory v Areáli hier 

Radosť Štrkovec. Šatne sa nachádzajú v budove 

medzi beachvolejbalovým ihriskom a detskými 

preliezkami, kde sa deti aj odovzdávajú. 

 

Strava je zabezpečená formou obedu, 

desiaty/olovrantu a pitným režimom. Deti so 

stravovacími obmedzeniami sú povinné tieto 

obmedzenia vypísať v prihláške, aby bola strava 

riadne pripravená aj pre nich. 

 

Nástup detí do tábora je možný od 7:30 hod. do 8:15 

hod.. Vyzdvihnúť si dieťa je možné od 15:45 hod. do 

16:30 hod.. Denný program začína od 8:30 hod. a trvá 

do 15:30 hod. 

 

Ak dieťa nemôže nastúpiť do denného tábora, 

neúčasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 8:15 hod. 

na tel. č. 0908 730 425. 

 

V prípade, že má dieťa zdravotné problémy a do 

denného tábora nenastúpi, je nutné, aby ostalo 

doma. Zákonný zástupca dieťaťa si následne môže na 

základe písomnej žiadosti a potvrdenia od lekára 

(maximálne do piatich pracovných dní po skončení 

turnusu) nárokovať od organizátora vrátenie časti 

poplatku. Organizátor si vyhradzuje právo vrátiť 80 % 

sumy poplatku za neabsolvované dni. Storno 

poplatku slúži na zaplatenie nevyhnutných nákladov. 

 

V deň nástupu do denného tábora je nutné doniesť 

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o zdravotnom stave dieťaťa, prefotený preukaz 

poistenca a doklad o úhrade denného tábora. 

 

 

  TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!! ☺ 

 

 

 

  

mailto:prazdniny@rskruzinov.sk


 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
 
Údaje o Poskytovateľovi:   ................................................................................................... 

(Meno a priezvisko dieťaťa)  
 

Osobné údaje Poskytovateľa, ktoré sa spracovávajú (nevypĺnať): 

      meno a priezvisko 

      adresa bydliska 

dátum narodenia 

      telefonický kontakt na rodiča poskytovateľa 

      e-mailový kontakt na rodiča poskytovateľa 

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 02/43 640 335, info@rskruzinov.sk 

 

Účely spracovania: - poskytnutie údajov z prihlášky na Ružinovské športové prázdniny 

- súhlasím so zverejnením fotografií a video záznamu na propagačné účely 

(webová stránka www.rskruzinov.sk, Facebook profil a iné) 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:   Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:  nebude 

Doba uchovávania osobných údajov:   do doby pominutia účelu 

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním 

osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných 

údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej 

ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, 

nositeľa rodičovských práv a povinností.    

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 

zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ 

zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade 

s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani 

iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na 

ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 

spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných 

údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 
 

 
Poskytovateľ má vek 16 a viac rokov * Áno / Nie     
 
 

__________________________ 
           Podpis rodiča (zák. zástupcu) 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

* hodiace sa zakrúžkujte 

 

http://www.rskruzinov.sk/

