ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI
Svojím podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa do denného letného tábora, organizovaného
AM WEBER agentúrou so sídlom S. Sakalovej 190, 014 01 v Bytči, ktorý sa uskutoční v
termíne od: …................. do: ….................. .
Uveďte prosím počet dní a uveďte dni, na ktoré dieťa do letného tábora prihlasujete: …..............
Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................................
Bydlisko: .......................................................................................................................................
Zákonný zástupca: …...................................................................................................................
Telefón: …...................................................... E- mailová adresa: …..........................................
Spôsob úhrady:
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zároveň sa zaväzujem uhradiť náklady spojené s
pobytom a činnosťou môjho dieťaťa v dennom tábore vo výške …......... EUR na týždeň. Platbu
je možné previesť osobne v kancelárii AM WEBER agentúry (budova bývalej Makyty v Bytči)
alebo prevodom na číslo účtu: SK6175000000004014163722, najneskôr do 31. 5. 2019. Do
správy pre adresáta (prijímateľa) uveďte meno vášho dieťaťa a ako variabilný symbol uveďte
prosím dátum jeho narodenia.

V Bytči dňa: …....................................
Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu: ............................................................................

PREHLÁSENIE RODIČOV DIEŤAŤA*
1.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov na účely organizácie tábora.
2.
Súhlasím ako zákonný zástupca môjho dieťaťa so zverejnením fotografií môjho dieťaťa
na web stránke a FB AM WEBER agentúry.
3.
Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje známky a príznaky žiadneho akútneho ani
infekčného ochorenia.
4.

Prehlasujem, že moje dieťa užíva nasledovné lieky: …......................................................

5.
Prehlasujem, že moje dieťa je alergické
(uveďte akou alergiou trpí Vaše
dieťa …........................................) nie je alergické
.
6.
Potvrdzujem, že moje dieťa bude odchádzať z denného tábora: samé
alebo súrodenca , uveďte koho …........................ .

, v sprievode rodiča

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vami podpísané prehlásenie odovzdajte prosím aspoň 3 dni pred nástupom Vášho dieťaťa do
denného letného tábora v AM WEBER agentúre.

V Bytči dňa: …....................................
Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu : ….............................................................................

