Prihláška na Jasenovský denný tábor 2022
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 2022, 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
1z2

INFORMÁCIE PRE RODIČOV
Kedy?

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

8. 8. 2022 – 12. 8. 2022, 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, resp. na futbalovom ihrisku v Jasenove
v obci Jasenov a jej okolí
deti od 7 rokov do 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

Táborový poplatok (35 €/55 € za osobu) je možné zaplatiť elektronicky na číslo účtu
SK57 0900 0000 0050 4119 3446 (do poznámky uveďte meno dieťaťa/detí) alebo v hotovosti
na Obecnom úrade v Jasenove do 3. 8. 2022.
Kapacita tábora je obmedzená, preto je nutné prihlásiť sa čím skôr. Odovzdať vyplnenú
prihlášku je potrebné do 3. 8. 2022 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.

NA ČO NEZABUDNÚŤ






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

OPATRENIA VZHĽADOM NA OCHORENIE COVID-19
Aktivity Jasenovského tábora 2022 sú pripravované v súlade s aktuálne platnými
podmienkami určenými usmernením hlavného hygienika SR. Organizátor plní prevádzkové
a hygienické požiadavky platné počas mimoriadnej epidemiologickej situácie pri zabezpečení
ochrany zdravia účastníkov podľa usmernenia hlavného hygienika SR. 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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