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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI 

Svojím podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa do denného letného tábora „Tábor talentov“, 

organizovaného občianskym združením Mladý podnikavec so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 

Žilina, realizovaný na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorý sa uskutoční v termíne 

od: ................................. do: ....................................... (1. turnus 11.7. - 15.7.2022, 2. turnus 8.8. - 12.8.2022). 

 

Údaje o dieťati:* 

Meno a priezvisko:*    ......................................................................   

Dátum narodenia:*    ...................................................................... 

Rodné číslo:*    ...................................................................... 

Bydlisko:*    ...................................................................... 

Číslo poisťovne:*    ...................................................................... 

 

Údaje o zákonnom zástupcovi:*   

Meno a priezvisko, titul:*  ...................................................................... 

Dátum narodenia:*    ...................................................................... 

Rodné číslo:*    ...................................................................... 

Bydlisko:*    ...................................................................... 

Telefónne číslo:*    ...................................................................... 

E-mail:*    ...................................................................... 

*povinné údaje  
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Spôsob úhrady: 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zároveň sa zaväzujem uhradiť náklady spojené s účasťou a 

činnosťou môjho dieťaťa v dennom tábore vo výške 119 EUR na týždeň.  

V prípade súrodeneckej zľavy 110 EUR na jedno dieťa na týždeň. Ak si uplatňujete súrodeneckú zľavu 

napíšte prosím meno a priezvisko súrodenca: ....................................................................................................  

Vyberte si prosím spôsob platby* 

• osobne v hotovosti na adrese: Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina 

• prevodom na číslo účtu najneskôr do 30 dní pred začatím turnusu 

*nehodiace prečiarknite 

Úhradu platby realizujete na základe vystavenej faktúry, ktorá Vám bude odoslaná na Vami zadanú e-

mailovú adresu po obdržaní Záväznej prihlášky. 

 

V ....................................dňa:…................................................. 

 

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

Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu* 

 

*Svojím podpisom súhlasím s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa podľa § 7 zák. č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely realizácie denného letného tábora „Tábora 

talentov“ realizovaným občianskym združením Mladý podnikavec a Všeobecnými zmluvnými podmienkami uvedených na 

oficiálnej stránke tábora www.tabortalentov.sk 

Originál vytlačenú a vypísanú Záväznú prihlášku odošlite poštou/osobne na našu adresu (uvedené nižšie) alebo oskenovanú na 

našu e-mailovú adresu (uvedené nižšie) spolu s Vyhlásením rodiča (zdravotný stav dieťaťa, alergie, lieky). Ďalšie inštrukcie 

k priebehu táboru budú odosielané priebežne na Vami zadanú e-mailovú adresu a telefónne číslo. 
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