
                                     Prihláška na Letnú zážitkovú školu 2021 

Termín tábora :         16.- 20. august 2021 

Vek účastníkov :        9.ročník ZŠ školského roka 2021/2022 

Miesto:                        V priestoroch Saleziánskeho oratória (Poprad – Juh) 

Poplatok:                     Bez poplatku /obed a občerstvenie zabezpečené/ 

Spôsob prihlásenia:   Vyplnenú prihlášku pošlite na emailovú adresu adrenalin@ozviac.sk do 

04.08.2021. 

Začiatok tábora:         pondelok 16.8.2021 o 8:30 hod 

Ak máte otázky informujte sa: OZ V.I.A.C. – tel. 0948 404 878 

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

Prihláška na Letnú zážitkovú / LARP/ školu  2021 

Prihlasujem svoje dieťa /meno a priezvisko/____________________________ 

Adresa ___________________________________________________________ 

Dátum narodenia ___________________Tel.č. rodiča_____________________ 

Email rodiča ______________________________________________________ 

V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás informujeme, že organizátor podujatia občianske združenie: 

V.I.A.C – Inštitút pre rozvoj a podporu mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená, IČO 42217202, (ďalej len 

prevádzkovateľ) zbiera osobné údaje o účastníkoch prevádzkovateľom organizovaných podujatí v rozsahu a) meno a 

priezvisko, b) adresa trvalého pobytu, c) dátum narodenia, d) ročník v škole, e) telefónne číslo, f) email, g) obrazové, 

zvukové a audiovizuálne záznamy. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ zbiera za účelom a) evidencie účastníkov 

podujatí, b) preukazovania uskutočnenia podujatí organizovaných prevádzkovateľom donorom – Západoslovenské 

elektrárne, projekt „Cez limity“ , c) plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s ochranou zdravia a života účastníkov 

počas podujatia, d) zasielania informácií, ponúk a noviniek prevádzkovateľa, e) zviditeľnenia práce s mládežou. Vaše práva 

sú právo na a) informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúvame, b) prístup k Vašim údajom, c) opravu Vašich údajov, d) 

vymazanie Vašich údajov, ak je to možné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, e) obmedzenie spracúvania Vašich údajov, f) 

prenosnosť údajov k inému spracovateľovi, g) námietky voči spracúvaniu Vašich údajov. Viac informácií o spracúvaní a 

ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na: www.ozviac.sk 

 

V __________________ dňa______________           .............................................  

                                                                                                             Podpis rodiča/zákonn.zástupcu  

      

V prípade, že na Letnú zážitkovú  školu nebude Vaše dieťa môcť z nejakého dôvodu 

nastúpiť, prosím informujte o tom ihneď hore uvedené OZ, ktoré pre Vás letnú zážitkovú 

školu pripravuje.   

 

http://www.ozviac.sk/

