BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Záväzná prihláška do Letnej školičky 2020
pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom
Termín:
Nehodiace sa preškrtnúť

6. – 10. 7. 2020

13. – 17. 7. 2020

10. – 14. 8. 2020

17. – 21. 8. 2020

1. Osobné údaje účastníka
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:

Vek:
Obec, mesto:

Zdravotná poisťovňa:
2. Osobné údaje zákonných zástupcov
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Kontakt na zákonných zástupcov:
Trvalé bydlisko zákonných zástupcov:
3. Informácia o zdravotnom stave účastníka
Letnej školičky sa smie zúčastniť len dieťa, ktoré netrpí akútnym respiračným ochorením
a nežije v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré sú v domácej karanténe z dôvodu COVD-19 !!
Zároveň je nutné, aby rodič doložil v deň nástupu na školičku „ Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
a priložil prefotenú kartičku poistenca. (vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v prílohe)
Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré
užíva (za pravidelné užitie lieku organizátor Letnej školičky nezodpovedá):

Iné obmedzenia, napríklad poruchy aktivity a pozornosti (prosíme vypísať, v prípade potreby
doložiť lekársku dokumentáciu)

1.
2.
3.
4.

4. Základné pravidlá účasti v Letnej školičke
Účastník je povinný počas účasti na Letnej školičke plniť všetky hygienické a bezpečnostné
nariadenia platné v deň účasti (napríklad nosenie rúška, dezinfekcia rúk a iné).
Účastník rešpektuje pokyny vedúcich Letnej školičky, alebo inej zodpovednej osoby.
Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri výletoch, hrách
v prírode a práci s rôznym materiálom sa môže stať, že si odev zašpiní.
Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu, ročnému obdobiu, s
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prihliadnutím na denné aktivity.
5. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje
potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.
6. Organizátor nezodpovedá za majetok účastníka Letnej školičky .
7. Nástupný deň na Letnú školičku je vždy v pondelok. Nie je možné vybrať len určité
dni účasti. Podľa aktuálne platných nariadení sa deti musia stretávať celý týždeň
v rovnakom kolektíve. V časoch od 8.00 do 15. 30
8. Za hrubé porušenie pravidiel sa pokladá:
• Opakované nerešpektovanie pokynov organizátora a vedúcich Letnej
školičky.
• Poškodzovanie majetku organizátora, alebo iného cudzieho majetku.
• Ohrozovanie svojho zdravia, alebo zdravia iných.
V prípade opakovaného, alebo hrubého porušovania pravidiel budeme
bezodkladne informovať rodiča dieťaťa.

V..........................................dňa .......................
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❖
❖
o

Podpis.............................................

5. Záväzné podmienky účasti v Letnej školičke
Usporiadateľ Letnej školičky pripraví program. Počas piatich dní sa účastníci budú hrať,
hýbať, tvoriť. Prenesú sa do minulosti zahrajú si hry, ktoré sa hrávali naši starí rodičia,
spoločenské a loptové hry. Dozvedia sa niečo o našich zvykoch a tradíciách. Počas celého
týždňa budú tvoriť, zabávať sa a učiť sa nové veci.
Program bude prispôsobený aj aktuálnemu počasiu a opatreniam platným v Slovenskej
republike v deň konania. (Zmena programu vyhradená!).
Materiál na tvorivé dielne zabezpečí organizátor.
Základné informácie o programe budú zverejnené na stránke: www.osvetaziar.sk
Stravovanie: Účastníci Letnej školičky majú v účastníckom poplatku zahrnutý obed na každý
deň. Jedálny lístok bude jednotný pre všetkých.
Rodičia budú o jedálnom lístku informovaný minimálne týždeň pred konaním Letnej
školičky, a prípadné zmeny ( špeciálna diéta, alebo iné zmeny) bude organizátor riešiť
individuálne.
Dezinfekciu a hygienické potreby (okrem rúška) zabezpečí organizátor.
V Letnej školičke platia základné pravidlá účasti (časť 4. prihlášky), ktorými sa účastníci
musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia
účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu. Prípadné opakované, či hrubé porušenie
pravidiel môže viesť k vylúčeniu.
Rodič (zákonný zástupca) účastníka školičky je povinný:
doručiť podpísanú prihlášku na do POS ZH, alebo zaslať podpísanú a oscanovanú na dole
uvedený e – mail.
zaplatiť účastnícky poplatok vo výške: 50 € najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím
školičky nasledovným spôsobom:
prevodom na účet Pohronského osvetového strediska: SK32 8180 0000 0070 0039 6385,
Štátna pokladnica,
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o alebo podľa dohody na tel. čísle 045/678 13 10 / mailom na pos.prevazdka@gmail.com
❖ Do poznámky je potrebné uviesť: platba za Letnú školičku (rok) + turnus + meno a
priezvisko dieťaťa,
❖ Pri nástupe dieťaťa do školičky je potrebné odovzdať fotokópiu preukazu poistenca a
„Potvrdenie o bezinfekčniosti" (podpíše sa v deň nástupu dieťaťa do školičky),
❖ Uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel
účasti (časť 4. prihlášky).
❖ V prípade zrušenia Letnej školičky, oznámi jej organizátor túto skutočnosť zákonnému
zástupcovi účastníka. Najneskôr 3 dni pred jej začatím, organizátor môže zrušiť Letnú
školičku v nasledujúcich prípadoch:
o z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu
náhradu,
o z dôvodu neobsadenia Letnej školičky dostatočným počtom účastníkov,
o z dôvodu vyššej moci (t. j. politické rozhodnutia, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
❖ V prípade zrušenia bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
❖ Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v Letnej školičke stráca nárok na vrátenie
účastníckeho poplatku. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt, týkajúci sa
zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný
problém, môže byť účastník Letnej školičky vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému
zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.
❖ Ak rodič zruší účasť dieťaťa zo zdravotných dôvodov, ktoré neumožňujú dieťaťu nástup na
Letnú školičku. Alebo z dôvodu nariadenia karantény rodičovi bude vrátený účastnícky
poplatok po predložení potvrdenia od lekára.
❖ Maximálny počet účastníkov v Letnej školičke je 16 detí.
❖ Dieťa smie podľa aktuálne platných nariadení vyzdvihnúť len osoba, ktorá s ním žije
v spoločnej domácnosti. Prípadne, môže ísť domov samé ak rodič priloží podpísaný súhlas.

Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky a svojim podpisom
sa zaväzujem plniť následky plynúce z ich porušenia.
____________________________________
podpis oboch zákonných zástupcov zástupcu
Záväznú prihlášku prosíme vyplniť a odovzdať vybraným spôsobom odovzdať, resp. zaslať
poštou na vyššie uvedenú adresu usporiadateľa Letnej školičke (POS ZH ) alebo elektronicky na
adresu pos.remesla@gmail.com, pos.divadlo@gmail.com. Počet miest je limitovaný, prihláška
slúži ako záväzná rezerváci.
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zaškrtnutím políčka s názvom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ vyjadrujem svoj
dobrovoľný súhlas organizátorovi Letnej školičky so správou, evidenciou, uchovaním a
spracovaním osobných údajov v zmysle §14 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl.
7 Nariadenia 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)
Organizátor Letnej školičky: Pohronské osvetové stredisko (POS)
Adresa: Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom
Zodpovedná osoba: kontakt: tel. č. 045/678 13 10, e-mail: pos.prevadzka@gmail.com
Rozsah spracúvaných osobných údajov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meno priezvisko dieťaťa
Bydlisko dieťaťa
Dátum narodenia dieťaťa
Zdravotný stav dieťaťa
Zdravotnú poisťovňu dieťaťa
Meno a priezvisko zákonných zástupcov
Telefónne číslo zákonných zástupcov
Email zákonných zástupcov
Číslo účtu zákonného zástupcu
Adresu a bydlisko zákonných zástupcov

Súhlasím
Nesúhlasím
* Nehodiace škrtnúť
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 rokov po
naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú
moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej
databáze.
Poučenie o právach dotknutých osôb
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a
transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:
•

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a
práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
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•

právo namietať proti spracúvaniu,

•

právo na prenosnosť údajov,

•

právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

•

právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

•

právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto
údajov,

•

právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od
dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných
zdrojov

•

právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto
informácie:
1. účel spracúvania;
2. kategórie dotknutých osobných údajov;
3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie
je možné, kritériá na jej určenie;
5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich
sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie,
pokiaľ ide o ich zdroj;

Pred udelením súhlasu som si prečítal práva dotknutých osôb.
V Žiari nad Hronom dňa: ______
podpis dotknutej osoby
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane
uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
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aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu tel. č. 045/678 13 10, email: pos.prevadzka@gmail.com

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií
My dolupodpísaní, ako zákonní zástupcovia nášho dieťaťa týmto poskytujeme Pohronskému
osvetovému stredisku v Žiari nad Hronom podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas
s vyhotovením a spracúvaním fotografií môjho dieťaťa na účely ich zverejnenia za účelom
propagácie a prezentácie činnosti Pohronského osvetového strediska . Tento súhlas platí až do
odvolania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu.
Meno a priezvisko dieťaťa:......................................................................
Dátum nar. dieťaťa:......................................................................
Bydlisko dieťaťa:......................................................................
Meno a priezvisko matky:......................................................................
Meno a priezvisko otca:......................................................................
V ..................................................... dňa .......................

..........................................................................................................................................................
podpis matky

podpis otca

Súhlasím – nesúhlasím (Nehodiace škrtnúť) s tým, aby moje dieťa po ukončení denného
programu chodilo domov samé. O _ _ _ _ hod.

Podpis zák. zástupcu: ..........................................................

