Prihláška na Jasenovský denný tábor 2021
Prihlasujem svoju dcéru/svojho syna na letný tábor, ktorý organizuje obec Jasenov
v spolupráci občianskym združením Poďte s nami a Rímskokatolíckym farským úradom Sťatia
sv. Jána Krstiteľa. Cieľom tábora je oddych, zábava, šport a vytvorenie spoločenstva,
v ktorom sa voľný čas využíva zmysluplne. Program tábora je pripravovaný v spolupráci so
skúsenými animátormi. Súčasťou programu úvodného dňa je svätá omša v kostole svätého
Martina v Jasenove. Tak ako každý rok, čakajú na deti zaujímavé témy, množstvo zábavy,
výletov, hier, súťaží, tancov a piesní.

OSOBNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
meno: .........................................................................

dátum narodenia: ...........................................................

.
bydlisko: .....................................................................

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
meno: .........................................................................

mail: ..............................................................................

.
telefón: ......................................................................

podpis: ...........................................................................

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK
Alergia (lieky, nápoje, slnko, seno...) :.........................................................................
.
Problémy s jedlom (diéta): ..........................................................................................
....
Iné: ...........................................................................
...

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
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 udeľujem organizátorovi podujatia Jasenovský denný tábor 2021, organizátor: Obec
Jasenov, Jasenov 337, 066 01 Humenné, súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, mailová adresa,
obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy.
Súhlasím, aby osobné údaje v uvedenom rozsahu boli použité za účelom:
a) evidencie účastníkov podujatí: súhlasím / nesúhlasím
b) plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s ochranou zdravia a života účastníkov
počas podujatia: súhlasím / nesúhlasím
c) propagácie aktivít obce: fotky a videá z denného tábora budú zverejnené na webovom
sídle organizátora a na jeho ďalších sociálnych sieťach. Fotky z tábora budú dostupné na
stiahnutie na webovej stránke obce: súhlasím / nesúhlasím
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INFORMÁCIE PRE RODIČOV
Kedy?

Kde?
Pre koho?
Za koľko?
Čo je v cene?

2. 8. 2021 – 6. 8. 2021, každý deň od 9:00 do 15:00.
Zraz v pondelok o 8:30 na parkovisku pri kostole v Jasenove. Ďalšie dni
o 9:00 na Obecnom úrade v Jasenove
v obci Jasenov a jej okolí
deti od 7 rokov (ukončený 1. ročník) do dovŕšenia 15 rokov
35 € pre deti s trvalým pobytom v Jasenove
55 € pre deti s trvalým pobytom mimo Jasenova
obed, pitný režim, program, pomôcky na jednotlivé súťaže a odmeny
pre každé dieťa

Kapacita tábora je 50 detí, preto je nutné prihlásiť sa čím skôr. Zaplatiť táborový poplatok
a odovzdať vyplnenú prihlášku je potrebné do 26. 7. 2021 na Obecnom úrade v Jasenove.
Prihláška sa považuje za kompletnú až po uhradení poplatku. V prvý deň tábora nebude
možné odovzdať prihlášku ani zaplatiť poplatok.
Treba brať na vedomie, že účastník tábora nie je organizátorom poistený (úraz, krádež) a
organizátor nepreberá za vzniknuté situácie zodpovednosť. Preto zvážte, či si vaše dieťa
zoberie so sebou mobilný telefón, peniaze alebo iné hodnotné veci.

POTREBNÉ VECI:






kópia preukazu poistenca
dlhodobo užívané lieky s informáciou o množstve a čase podávania
vhodné oblečenie, pevná športová obuv, šiltovka alebo iná pokrývka hlavy
fľaša na vodu (čistá/sirupová voda sa bude dopĺňať počas dňa)
malé občerstvenie na desiatu – sladkosť alebo ovocie

POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI
(zákonný zástupca podpíše pri nástupe na tábor)

Vyhlasujem, že moja dcéra/môj syn neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že príslušný
orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi
známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné
ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyrážkami, zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.)
V priebehu 14 dní pred nástupom do tábora neprišlo dieťa do styku s osobou chorou na
infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy. Jemu, ani inému príslušníkovi rodiny,
žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.
Som si vedomý/á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý/á/, že by som sa dopustil/a/ priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z..
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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OPATRENIA VZHĽADOM NA OCHORENIE COVID-19
Aktivity Jasenovského tábora 2021 sú pripravované v súlade s podmienkami určenými
usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky. Denný program je plánovaný
predovšetkým vo vonkajších priestoroch, preto platí pre účastníkov a personál, výnimka z
povinného nosenia rúšok pri aktivitách v rámci podujatia.
Organizátor plní prevádzkové a hygienické požiadavky platné počas mimoriadnej
epidemiologickej situácie pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov podľa usmernenia
hlavného hygienika SR.
Pri nástupe na tábor (pondelok 2. 8. 2021, o 8:30 pri kostole v Jasenove) je zákonný zástupca
povinný podpísať Potvrdenie o bezinfekčnosti. Z tohto dôvodu je potrebné, aby dieťa/
účastník tábora prišiel v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo inej zodpovednej
osoby.

V prípade, ak dôjde pred začiatkom tábora k aktualizácií usmernenia pre konanie
zotavovacích podujatí a detských táborov, organizátor pristúpi k zmene
prevádzkových podmienok, prípadne k zrušeniu podujatia.
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