
 
    ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  
NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR 

 
 

Termín konania:   � 3. – 7. júl 2017  � 21. – 25. august 2017 

Miesto konania:  Jilemnického 59, Martin a región Turiec 

Cena jedného termúnu:   25,- €/1 dieťa;  2. súrodenec 15,- € 

 

Priezvisko a meno dieťaťa: .................................................................... Dát. nar.: ..........................  

Dieťa ukončí: ....................... ročník na ZŠ .......................................................................................... 

Rodné číslo: ................................. Adresa: .............................................................................................. 

Zdravotné ťažkosti (alergie, diéty a pod.): ............................................................................................... 

Špecifické poruchy správania: ................................................................................................................. 

Zdravotná poisťovňa: ....................  Číslo preukazu na bezpl.žel.dopravu: ..................................... 

Zákonný zástupca dieťaťa (meno, priezvisko, kontakt):  

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

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný oboznámiť sa s podmienkami účasti na dennom tábore a svojim 
podpisom na tejto prihláške prejavuje súhlas s danými podmienkami. 

V cene tábora je zahrnuté: obed, pitný režim, základné poistenie, cestovné a vstupné na 
výlety, pedagogický dozor, materiál a odmeny. 

Prihlášku je potrebné odovzdať čím skôr, najneskôr však do 20. júna 2017. 

Platba v hotovosti na farskom úrade (u p. kaplána Dušana Pecku, tel.: 0903982982) 
jednorazovo po odovzdaní prihlášky (najneskôr do 20. júna)! Po tomto termíne budú 
nezaplatené prihlášky vylúčené. 
 
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov súhlasím s použitím osobných 
údajov dieťaťa pre potreby poisťovne. 

Zákonný zástupca sa zaväzuje zabezpečiť príchod dieťaťa do centra o 8.00 hod. a jeho odchod 
o 15.30 hod. 

 
 
 
V Martine dňa:........................    ............................................... 

  podpis zákonného zástupcu 
 
 



 
 
 
 

PODMIENKY ÚČASTI NA DENNOM TÁBORE  
 
 
Práva a povinnosti rodičov 

Rodičia majú právo požadovať poskytnutie služieb tábora v rozsahu a kvalite uvedenej 
v ponuke farnosti Martin Sever. Prípadné nedostatky môžu bezodkladne reklamovať a požadovať 
nápravu, či náhradu formou písomnej reklamácie a to max. do 2 týždňov po ukončení tábora. Po 
tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované.  

Rodičia sú povinní odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora prehlásenie o bezinfekčnosti, 
kópiu kartičku poistenca a preukázať sa dokladom o zaplatení celej čiastky. Rodičia majú dieťa včas 
priviesť na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas.  

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa počas tábora.  
Pre dobro detí nie je vhodné, aby rodičia počas tábora deti navštevovali.  

 
Práva a povinnosti farského centra 

Farské centrum zabezpečuje program, obed, pitný režim, pedagogický dozor, dopravu na 
výlety, vstupenky, materiál, odmeny a základné poistenie.  

Farské centrum je povinné poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach 
tábora, mieste a hodine zrazu a to najneskôr 5 dní pred začatím tábora.  

Pri prejave závažného ochorenia rodič zabezpečí odvoz dieťaťa domov alebo k lekárovi na 
vlastné náklady. Farské centrum vráti rodičovi poplatok za pobyt počnúc nasledujúcim dňom. Ak  si 
rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané 
služby.  

V prípade hrubého porušenia táborového poriadku (najmä alkohol, cigarety, agresivita, 
neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti na stanovenom programe a 
pod.) si centrum vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora, pričom rodič nemá nárok na 
vrátenie zvyšku platby.  

Farské centrum ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové ani osobné veci detí 
(cenné predmety, oblečenie, obuv, vreckové a pod.). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať 
ich vrátenie.  

Farské centrum si vyhradzuje právo zrušiť tábor z vážnych dôvodov. V takom prípade bude  
rodičovi vrátená plná cena tábora. 

V prípade neúčasti dieťaťa na tábore sa poplatok nevracia. Poplatok sa vracia len pri ochorení 
dieťaťa po predložení lekárskeho potvrdenia.  

Ak sa rodič rozhodne zrušiť prihlášku 31-0 dní pred nástupom, je povinný uhradiť centru 20% 
z celkovej ceny. Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne. Najneskôr 3 dni pred 
nástupom môže rodič namiesto svojho dieťaťa nahlásiť iné vhodné dieťa.  
 
 
 
Súhlasím s uvedenými podmienkami. 
 
 
 
Miesto a dátum: .......................................   .................................................. 
        Podpis rodiča  

 


