
Dieťa sa zúčastní tábora v týchto dňoch (krížikom označte deň, o ktorý máte záujem):

5. 8. 2019 (pondelok) - VÝLET DO SRDCA TERCHOVEJ

6. 8. 2019 (utorok)      - AQUACITY POPRAD

7. 8. 2019 (streda)     - JUMPSTREET ARÉNA, RANČ (Brodno)

8. 8. 2019 (štvrtok)    - SVET ILÚZIÍ - STARÝ SMOKOVEC

9. 8. 2019 (piatok)     - AKTIVITY POD SÚĽOVSKÝMI SKALAMI

cena – 26 €

cena – 26 €

cena – 26 €

cena – 26 €

cena – 26 €

Tábor je určený pre deti od 6 rokov do 12 rokov.

Letný tábor - Bytča     5.8. - 9.8. 2019

Prihláška na denný letný tábor

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa: ......................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................

Podpis rodiča (zákonného zástupcu): ........................................................................

Telefón: ..............................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/-a riadne poučený/-á o dôsledkoch môjho súhlasu.

Rodič svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so stanoveným programom tábora, na ktorý svoje dieťa prihlasuje a je si vedomý jeho možných rizík.

Súkromné centrum voľného času,
Lombardiniho 26, Bytča

V cene: obed, pitný režim, poistenie, pedagogický dozor, program, doprava.
V prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečený náhradný program.

Prihlášku s poplatkom je potrebné odovzdať do 26 7. 2019  v kancelárii SCVČ, Pivovarská 3, Žilina.
Program bude trvať od 8.00 do 16.00 hod. Zmena programu vyhradená. 
Pre deti je zabezpečený pedagogický dozor od 7.00 do 17.00 hod.
Bližšie informácie získate v kancelárii SCVČ, na www.zirafa.sk,  bytca@zirafa.skzirafa@zirafa.sk;
na tel. čísle 0904 738 630. Zodpovedná za tábor: Ing. Anna Hrankayová

Moje osobné údaje, ako aj iné údaje týkajúce sa mojej osoby poskytujem iba pre potreby Súkromného centra voľného čas (SCVČ), do ktorého prihlášku fyzicky odovzdávam. 
SCVČ je oprávnené spracúvať moje osobné údaje na účely vlastnej činnosti a na informovanie o ponuke SCVČ. SCVČ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie 
prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na 
vopred neurčenú dobu a môžem ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Svojim podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že mi boli dané všetky potrebné 
informácie, oboznámil/-a som sa s vnútornými predpismi SCVČ, porozumel/-a som všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam, a bol/-a som riadne poučený/-a o dôsledkoch 
môjho informovaného súhlasu. Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a videodokumentácia zo záujmovej činnosti bola zverejnená na webovom sídle SCVČ, prípadne v 
printových médiách a pre potreby SCVČ vrátane výsledkového servisu športových súťaží.

- vstupovať do priestorov iba so súhlasom zodpovedného pracovníka SCVČ; na výkon dohodnutej záujmovej činnosti v stanovenú dobu odpočinutý, plne sa venovať svojim povinnostiam, 
- dodržiavať všetky pokyny zodpovedných pracovníkov BOZP (ďalej len BOZP),
- dodržiavať platné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečného správania sa na činnosti,
- náležite používať bezpečnostné pomôcky, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť,
- oznámiť bez zbytočného odkladu zodpovednému pracovníkovi SCVČ nedostatky, ktoré by pri činnosti mohli ohroziť BOZP, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, 
- nedonášať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na ZÚ, športoviská a do ostatných priestorov SCVČ, nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky,
- v prípade vzniku úrazu upovedomiť zodpovedného pracovníka SCVČ, v prípade závažného alebo smrteľného úrazu, túto udalosť treba ihneď ohlásiť vedeniu SCVČ, polícii a Inšpektorátu 
práce a pracovisko musí byť ponechané v pôvodnom stave do príchodu týchto orgánov,
- všetky deti  zúčastnené  na tábore, musia mať vhodný odev, športovú obuv a pod., tak ako to je zadané v jednotlivých informáciách o tábore,
- pri hre, záujmovej činnosti, nesmú deti používať predmety osobnej potreby, zdravotné a ochranné pomôcky, ktoré by mohli spôsobiť úraz alebo zranenie (retiazky, náramky, náušnice a pod.),
- každé dieťa musí rešpektovať pravidlá svojho vedúceho  a správať sa na voľnom priestranstve tak, aby nespôsobil sebe a ostatným zúčastneným na hre zranenie príp. inú ujmu na zdraví,
- osoby zúčastnené na tábore, sa pri činnostiach vonku pohybujú v len v určených miestach, pričom dodržiavajú všetky príkazy, zákazy a nariadenia svojho vedúceho.

Osoba zdržiavajúca sa v priestoroch SCVČ a v priestoroch prenájmu je povinná z hľadiska ochrany pred požiarmi v plniť okrem iného nasledovné ustanovenia,
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie požiadaviek ochrany pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p., vyhlášky MV SR č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p. a platných STN.

Potvrdzujem svojím podpisom, že som bol oboznámený so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v priestoroch pracovísk SCVČ, Lombardiniho 26, 
Bytča, v prenajatých priestoroch a na podujatiach organizovanými SCVČ pre účastníkov ZÚ a osoby zdržiavajúce sa v jeho priestoroch s jeho vedomím. Oboznámeniu som porozumel a 
zaväzujem sa ho plne rešpektovať.

Požiadavky na BOZP a PO pre osoby zdržiavajúce sa v jeho priestoroch, alebo ním prenajatých priestoroch, alebo vo vonkajších 
priestoroch súvisiacich s činnosťou organizovanou SCVČ s jeho vedomím:

mailto:zirafa@zirafa.sk;
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