RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.

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

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2022

Mierová 21, 827 05 Bratislava, 02/43 640 335
POKYNY ORGANIZÁTORA:

organizuje pre deti vo veku od 7-14 rokov

PRIHLÁŠKA

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2022

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY 2022
MIESTO:

Pivonková ul., Bratislava–Ružinov

04.07. – 08.07.2022
11.07. – 15.07.2022
18.07. – 22.07.2022
25.07. – 29.07.2022
01.08. – 05.08.2022
08.08. – 12.08.2022

KAPACITA:

VS: 012022
VS: 022022
VS: 032022
VS: 042022
VS: 052022
VS: 062022

Cena: 64 €
Cena: 80 €
Cena: 80 €
Cena: 80 €
Cena: 80 €
Cena: 80 €

Číslo OP (Pasu):..................................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................
telefón: ..............................................................................................................

ZÁVÄZNE PRIHLASUJE DO TURNUSU

40 detí / TURNUS

DENNE od 7:30 do 16:30 hod.
OBSAH AKTIVÍT:

číslo: ...... v termíne od ...................... do ........................................
DIEŤA

športové aktivity:
•
Prezentácia rôznych športov, kolektívne a individuálne športy
•
Súťaže, turnaje
podľa počasia:
•
Kúpalisko, zábavné spoločenské hry, kreslenie,
detské zábavné centrum
•
Rôzne zaujímavé výlety

CENA:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
Meno a priezvisko: ...........................................................................................

TURNUSY:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

[posledný termín podania je 7 dní pred začiatkom turnusu]

Areál netradičných športov (ANŠ)

80 € / TURNUS

Cena zahŕňa: strava (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
• e-mailom:
prazdniny@rskruzinov.sk
Ukončenie prihlasovania do turnusu je 7 dní pred
jeho začiatkom!!
ÚHRADA POPLATKU:
• Platba prevodom alebo vložením na účet
• Variabilný symbol (VS) viď vyššie – TURNUSY
• Správa pre adresáta: meno dieťaťa
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
e-mail:
prazdniny@rskruzinov.sk
sekretariát:
02/43 640 335

Meno a priezvisko: ...........................................................................................
Dátum narodenia: ............................................................................................
Bydlisko s PSČ: ..................................................................................................
Stravovacie obmedzenia: .................................................................................
...........................................................................................................................

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 (čiapku
/ šatku). V prípade aktivity na kúpalisku zákonný zástupca zabezpečí , aby dieťa malo so sebou kompletné
vybavenie pre takúto aktivitu. (O návšteve kúpaliska
bude Organizátor informovať deti, resp. zákonných zástupcov deň vopred). Organizátor neodporúča deťom
nosiť so sebou cenné predmety, resp. hodnotnejší športový výstroj. Za ich poškodenie alebo stratu Organizátor
nezodpovedá.
Základňa pre denný tábor - priestory v Areáli netradičných športov, Pivonková ul., v ktorých budú deti tráviť
väčšinu času. Účastníci tábora budú ráno vchádzať do
Areálu a popoludní z neho odchádzať cez kontrolovaný
hlavný vstup. V priestoroch Areálu sú zabezpečené spoločenské priestory aj priestory na hygienu.
Strava – desiata, teplý obed, olovrant a pitný režim. Zákonný zástupca dieťaťa je POVINNÝ informovať Organizátora o prípadných stravovacích obmedzeniach dieťaťa ich vyznačením v Prihláške.
Príchod dieťaťa do tábora je možný v čase od 7:30 do
8:15 hod. a Odchod dieťaťa je možný v čase od 15:45 do
16:30 hod.. Denný program začína od 8:30 hod. a trvá do
15:30 hod.
Ak dieťa nemôže z akýchkoľvek dôvodov nastúpiť do
denného tábora pred jeho začatím alebo prísť v jeho
priebehu, je zákonný zástupca POVINNÝ nahlásiť neúčasť dieťaťa najneskôr v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v tábore do 8:15 hod. na tel. č. 0908 730 425.

Veľkosť trička a výška: ............... /..............[cm]

S ODCHODOM DOMOV

* so sprievodom
* samostatne o ....................... hod.
[* Nehodiace sa prečiarknite]

SÚHLASÍ SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V BRATISLAVE, dňa

Podpis zákonného zástupcu:

V prípade, ak dieťa neabsolvuje CELÝ turnus tábora, do
ktorého bolo prihlásené (táto možnosť sa nevzťahuje
na neabsolvovanie akejkoľvek inej časti turnusu), môže
zákonný zástupca dieťaťa POŽIADAŤ Organizátora písomne, buď e-mailom na adrese prazdniny@rskruzinov.sk alebo poštou zaslanou na adresu RUŽINOVSKÝ
ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava
o vrátenie už uhradeného poplatku za tábor.
V deň nástupu do denného tábora je potrebné predložiť
VYHLÁSENIE zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnom stave dieťaťa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje o Poskytovateľovi:

...................................................................................................
(Meno a priezvisko dieťaťa)

Osobné údaje Poskytovateľa, ktoré sa spracovávajú (nevypĺňať):
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:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ
nebude
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

