
Tábor

Miesto kurzu:

:atneilk oneM:aťaťeid oneM

Adresa 
školy, škôlky:

Adresa:
(Ulica, mesto,
PSČ)

Adresa:
(Ulica, mesto,
PSČ)

Telefonický 
kontakt:

:atneilk oksivzeirP:aťaťeid oksivzeirP

Kontaktná osoba v prípade nezastihnutelnosti zákonného zástupcu

Doplňujúce údaje o zdravotnom stave dieťaťa:

Iné dôležité informácie:

Cena tábora (EUR) Spôsob úhrady: v hotovosti prevodom (online) v splátkach

výška druhej 
splátky

termín zaplatenia 
druhej splátky

Emailový kontakt:

:atneilk eivalhoP:aťaťeid eivalhoP žumcepalhc

EUROVEAgym Iné

anež :keV       ačveid

 :ňed .2 :ňed .1   ennedžýt tárk 2:ňed    ennedžýt tárk 1

Údaje dieťa:

Periodicita:

Údaje klienta (zákonný zástupca):

PRIHLÁŠKA 
NA HODINU, KURZ, VIACDŇOVÝ KURZ
(ĎALEJ LEN “TÁBOR”)

Prehlásenie:

:sipdoP :mutáDV

Sport Kids Academy, o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 42352975, účet: 4020915804/7500
BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35751452

Priezvisko, tel.:

Klient vyplnením a podpísaním tejto prihlášky prehlasuje, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé, zároveň potvrdzuje, že si pozorne prečítal a 
oboznámil sa s obsahom hodiny, kurzu, viacdňového kurzu, jeho priebehom a súhlasí s ním. Zároveň nie sú mu známe žiadne prekážky v 
zdravotnom stave (dieťaťa), ktoré by bránili sa zúčastniť zvoleného kurzu. Klient výslovne preberá všetku zodpovednosť a riziká spojené s 
účasťou jeho alebo jeho dieťaťa na kurze. Klient zároveň prehlasuje, že on alebo jeho dieťa nebolo pred nástupom na kurz v styku s 
infekčným ochorením a hygienik alebo ošetrujúci lekár nenariadil karanténny dohľad alebo neodporučil účasť na kurze. Klient prehlasuje že 
nezamlčal v tejto prihláške žiadne informácie o zdravotnom stave seba alebo dieťaťa, ktoré by sa mohli prejaviť počas kurzu a je si vedomý 
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých informácií. Berie na vedomie, že by sa mohol tým dopustíť priestupku podľa § 56 zákona 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 



PRIHLÁŠKA 
NA HODINU, KURZ, VIACDŇOVÝ KURZ
(ĎALEJ LEN “TÁBOR”)

 

Podpis  dotknutej osoby: :mutáDV

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

..................................................................... a  ...................................................................... 
(Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko dotknutej osoby – meno a priezvisko zákonného zástupcu 
v prípade maloletého, v oboch prípadoch ďalej ako „dotknutá osoba“).

Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 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 
dávam svoj súhlas spoločnosti Sport Kids Academy, Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 42 352 975 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov na
vymedzený účel.

Vymedzený účel:

vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových    záznamov  z účasti   
na  Podujatí aj jeho sprievodných    akcií  (promo,      propagácia,  charita)     vo  verejných  telekomunikačných kanáloch 
a sociálnych sieťach pre prezentačné účely Prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, 
miesto bydliska, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový  alebo  obrazový záznam osoby.
Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, emailová adresa, zvukový alebo obrazový záznam osoby.

Ako dotknutá osoba potvrdzujem svojím podpisom, že som bol  udelením súhlasu oboznámený  so  spracúvaním  osobných 
údajov podľa nariadenia 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 na webovej stránke Prevádzkovateľa 
a/alebo zamestnancom Prevádzkovateľa priamo  pri nástupe do detského tábora.

Sport Kids Academy, o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 42352975, účet: 4020915804/7500
BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35751452

súhlas nesúhlas


