
Prihláška na 10. farský tábor 

Organizátor: Farnosť sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou  

Termín tábora: 18.7 - 22.7.2022 
Miesto tábora: Stredisko SKI Buče, Renčišov 

Súhlasím s tým, aby sa   

môj syn/dcéra ............................................................................................................................  

narodený/á dňa .......................................................................................................................... 

rodné číslo .................................................................................................................................. 

bydliskom ....................................................................................................................................  

z farnosti .....................................................................................................................................  

zúčastnil/a letného pobytu v lyžiarskom stredisku SKI Buče, ktorý sa uskutoční v termíne 18.7 - 
22.7.2022 za účastnícky poplatok 75 € (pri prihlásení 2 a viacerých súrodencov sa každému ďalšiemu 

súrodencovi znižuje cena o 5€). Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potrebu letného 
pobytu, a taktiež dávam povolenie vyhotovovať fotografický a video materiál na letnom pobyte. 
V prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku budem znášať škodu v plnom 
rozsahu. 
  

*Podmienkou pre účasť na letnom tábore je vlastnenie žiackeho (študentského) preukazu na bezplatnú 
prepravu vlakom. V prípade, že do odovzdania registračnej prihlášky dieťa spomínaný preukaz nemá, 
hradí si prepravu vlakom navyše k základnej sume uvedenej vyššie.   

Registračné číslo z preukazu ZSSK: __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

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

Kontakt:  

Mobil: .................................................... E-mail: ........................................................................  

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  

Zdravotné problémy, alergie, lieky (aj voľnopredajné):  

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

Problémy s jedlom:  

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

Iné dôležité informácie (nedávno prekonané choroby, zvláštnosti dieťaťa, resp. upozornenie pre 
zdravotníka):  

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

 
V................................................................, dňa ......................................................  
        

....................................................................... 
 podpis rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) 



Splnomocnenie   

(Plnomocenstvo)   

Splnomocniteľ:   

Dolu podpísaný/á (zákonný zástupca) : .................................................................................................  

nar.: ...................................................................., r. č.: .......................................................................... 

bydliskom:..............................................................................................................................................  

  

týmto splnomocňujem (splnomocnenca):   

Patríciu Piškaninovú, nar. 23.10.2000, r. č. 006023/6605, číslo OP: EW135753,  
bytom: Hlavná 254/127 , 067 82 Dlhé nad Cirochou 

  
na úkony spojené so sprevádzaním môjho dieťaťa ...........................................................................,   

r. č.: ................................................ a trvalým bydliskom: ..................................................................   
počas letného pobytu v lyžiarskom stredisku SKI Buče v prípade potreby návštevy ošetrujúceho 
lekára alebo hospitalizácie v nemocnici, pričom súhlasím s prepustením môjho dieťaťa z nemocnice 
do rúk vyššie uvedeného splnomocnenca.   

  

Toto splnomocnenie platí od 18.7.2022 do 22.7.2022  

  
V ....................................................., dňa ........................................  

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

                                                                                                  podpis splnomocniteľa  

  

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.                             
  

V ....................................................., dňa ......................................... 
  

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

podpis splnomocnenca 

 

    



Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  

Prevádzkovateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou   

sídlo: Námestie Jána Tomka 600, 067 82 Dlhé nad Cirochou     IČO: 31300685 

Štatutárny zástupca: Mgr. Bartolomej Salanci, farár  
 

Zákonný zástupca dieťaťa:  

Meno, priezvisko: ...................................................................................................................  

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom 
zverejňovania fotografií a videí dieťaťa z 10. farského tábora, ktorý sa bude konať v termíne: 18. júla – 
22. júla 2022: 

1. na webovom sídle prevádzkovateľa www.farnostdlhe.eu  

2. na sociálnych sieťach (FB: Farnosť sv. Joachima a Anny Dlhé nad Cirochou; IG: mladifrnstdnc) 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú alebo do 
odvolania.  

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania 

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi v prihláške na tábor, dávam v zmysle platných a 
účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu 
uvedenom rozsahu pre účely 10. FARSKÉHO TÁBORA, 18. júla – 22. júla 2022 v Stredisku SKI Buče na 
dobu neurčitú.  

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 
spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované 
na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky 
a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.  

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, 
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, 
právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u 
prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže 
prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné 
údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.  

 

V ....................................................., dňa ......................................... 

 

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

podpis rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) 

 
 
 
 
 



Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 
(Potvrdenie vyplní ošetrujúci lekár dieťaťa a vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred nástupom dieťaťa na 

tábor – teda 18.6.2022) 
 

Meno a priezvisko dieťaťa: .......................................................................................................................................... 

Narodený/á: ..............................................................................Číslo zdravotnej poisťovne:........................................ 

Celkový zdravotný stav dieťaťa: ..................................................................................................................................  

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

Alergie na lieky, zvieratá a pod.: .................................................................................................................................. 

Chronické ochorenia, príp. iné problémy: ................................................................................................................... 

Dlhodobo užíva lieky: .................................................................................................................................................. 

Iné: ................................................................................................................................................................................ 

Posúdil/a som hore uvedenú informáciu o zdravotnom stave, vyšetril/a som dieťa a potvrdzujem, že mi nie je známa 
žiadna zdravotná prekážka, ktorá by bránila v účasti na letnom tábore, organizovanom Farským úradom sv. Joachima 
a Anny v Dlhom nad Cirochou v dňoch 18.7.2022 – 22.7.2022 v lyžiarskom stredisku SKI Buče, Renčišov. 
 

V ....................................................., dňa ......................................... 

  ............................................................. 
podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára 

 
Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa 

(Vyhlásenie vyplní zákonný zástupca dieťaťa a vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom dieťaťa na 
tábor – teda 17.7.2022, to znamená, že vyhlásenia odovzdáte v pondelok 18.7.2022 pri nástupe na tábor) 

 
Vyhlasujem, že moje dieťa: .......................................................................................................................... 

bytom:............................................................................................................................................................ 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad 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 zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti, prišli v priebehu mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, 
angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
Vyhlasujem, že moje dieťa nejaví príznaky infekcie COVID-19 (t. j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť 
a pod.) a v priebehu 14 dní pred odchodom na letný tábor neprišlo dieťa do styku s osobou chorou na infekčné 
ochorenie COVID-19, alebo podozrivou z nákazy a ani 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 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008. 

 
V ....................................................., dňa ......................................... 

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

podpis rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa) 



(túto stranu si nechávate)  
Vážení rodičia,                  
farský tábor organizujeme už 10. rok. Pre deti pripravujeme bohatý, nie len zábavný, ale aj duchovný program. Tábor 
je určený pre deti od 1. ročníka ZŠ do 9. ročníka ZŠ. Už teraz sa na Vaše dieťa teší skvelý tím animátorov.   

PRAVIDLÁ TÁBORA  
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY A ZAPLATENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU JE: 

!30. jún 2022! 
1.) Termín tábora je 18.7 - 22.7.2022:   
 
2.) Cena: 75 € (ubytovanie, strava, náklady na cestu)  

3.) Lokalita: Lyžiarske stredisko SKI Buče, Renčišov 

4.) Ak Vaše dieťa užíva lieky, informujte o tom hlavného animátora – lieky zabaľte zvlášť, pribaľte info o dávkovaní, 
podpíšte ich a pred odchodom odovzdajte animátorom. Ak býva Vášmu dieťaťu pri cestovaní nevoľno, prosím 
informujte o tom animátorov a pribaľte vhodný liek. Ak má Vaše dieťa problém s pomočovaním alebo nočným 
chodením, tiež informujte animátorov.  

5.) Zoznam vecí, ktoré by si deti nemali brať do tábora: mobil, PC, drahé hračky, elektroniku, ostré predmety. Tieto 
veci zvyknú narušovať program a preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že takéto veci budú dieťaťu odobrané a 
vrátené až na konci tábora. Ak deti budú mať mobilné telefóny, na začiatku tábora ich odovzdajú animátorom. 
Zavolať Vám budú môcť v presne stanovený čas v poobedňajších hodinách. V prípade potreby kontaktujte 
hlavného animátora tábora.  

6.) Na tábor budeme cestovať vlakom. Stretnutie 18.7.2022 o 8:00 hod pred kostolom (príp. na sv. omši), 
predpokladaný príchod 22.7.2022 o 17:00 hod. 

 
7.) COVID-19: O všetkých náležitostiach súvisiacich s vývojom epidemiologickej situácie Vás budeme kontaktovať 

emailom, prípadne telefonicky. 
  
POZOR! Za spôsobený úraz či akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu Vášho dieťaťa nenesieme zodpovednosť. Ďalej 

za prípadnú stratu alebo poškodenie cenností (napr. mobilný telefón alebo väčší obnos peňazí) Vášho dieťaťa taktiež 
nenesieme žiadnu zodpovednosť. V prípade poškodenia majetku na chate, budete znášať škodu v plnom rozsahu. 
V prípade vážnejšieho zhoršenia zdravotného stavu (COVID-19 alebo iné ochorenie) Vášho dieťaťa alebo z dôvodu 
problémového správania, alebo nájdenia alkoholických/tabakových výrobkov u Vášho dieťaťa Vás budeme 
kontaktovať a následne si dieťa vyzdvihnete.  

                 S pozdravom Vaši animátori.   

  

Kontaktné údaje:                               
Rímskokatolícka farnosť sv. Joachima a Anny, Námestie Jána Tomka 600, 067 82, Dlhé nad Cirochou  
Hlavný animátor: Patrícia Piškaninová – tel. č. 0940 147 667, (patricia.piskaninova9@gmail.com) 

  

Zoznam potrebných vecí:   
             preukaz poistenca, preukaz ZSSK, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o bezinfekčnosti, RÚŠKO; 

oblečenie (pyžamo, prezuvky, pevnú obuv /aj náhradnú v prípade premoknutia/, športovú obuv, športové oblečenie, 
šatku alebo šiltovku, pršiplášť, staršie oblečenie);   
hygienické potreby (uterák /na sprchovanie aj maličký na ruky/, sprchový gél, hrebeň, zubná kefka a pasta);  
fľašu na vodu; malý batoh na výlet; 
lieky, ktoré musí užívať počas tábora;   
vreckové peniaze (podľa Vášho uváženia); 
trvanlivé potraviny, zelenina, ovocie, paštéty, kompóty, džemy, ... 

VŠETKY VECI DIEŤAŤU OZNAČTE MENOM A PRIEZVISKOM (stačí iniciály)   

 


