
 

 Prihláška do denného detského letného 

tábora pri ZM pre deti od 8 do 12 rokov 

 

Termín konania denného tábora 

 

2. 3. – 6. 3. 2020 
 

denne od 7:30 do 15:30 

Usporiadateľ: Zemplínske múzeum, Michalovce  
 Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce 

Telefón: 056 - 644 10 93,  

Kontakt: Mgr. Mária Fuchsová 0908 310 245 
 

 
 

e-mail: maria.fuchsova@zemplinskemuzeum.sk 

1. Osobné údaje účastníka 

Meno a priezvisko dieťaťa: Dátum narodenia: 

 

Rodné číslo: 

Adresa: 

 

Názov a číslo preukazu poistenca zdrav. poisťovne: 

 

 

2. Osobné údaje zákonného zástupcu 

Kópiu preukazu poistenca priniesť spolu s prihláškou ! 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu 
/uviesť vzťah k dieťaťu/ 

 

 

Mobilný telefón (min. 2 kontakty – otec, matka, 

starí rodičia): 

 

Trvalé bydlisko zákonného zástupcu: 

 

Email:  

 

 

3.  Informácia o zdravotnom stave účastníka 

Uveďte, prosím, všetky choroby, alergie, ktorými dieťa trpí, zoznam liekov, ktoré užíva, prípadne iné 

obmedzenia :  

 

4. Podmienky účasti 

 

a) Dieťa navštevuje 3., 4., 5., alebo 6. ročník základnej školy.  

b) Cena: 16 €/deň – v cene je zahrnutá strava - obed, poistenie dieťaťa, pitný režim, materiál 

a pomôcky na tvorivé aktivity. 

c) pred nástupom do tábora je potrebné vyplatiť celý pobyt – v prípade, že sa Vaše dieťa nemôže 

zúčastniť tábora v niektorý deň, bude denná taxa vrátená len na základe lekárskeho potvrdenia.   

d) Záväznú vypísanú prihlášku a peniaze /nie e-mailom/ doručiť osobne na sekretariát múzea  

do: 25. 2 . 2020 

e) Počet detí na každý termín je obmedzený – 20 detí/termín, prihlasované budú v poradí 

odovzdania prihlášky 

 

 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

Vzhľadom na predpokladaný záujem nebude možné uspokojiť všetkých záujemcov! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Právny základ: spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba 

 

Účel spracúvania: prihlásenie dieťaťa do denného detského letného tábora 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom 

sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

 

 

V Michalovciach, dňa ...................... 2020                podpis zákonného zástupcu ............................. 

 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

