
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Žarnovici 
a Laura, združenie mladých, str. Žarnovica 

 

Prihláška na prímestský Detský letný tábor – Ako vycvičiť draka 
Miesto konania: Žarnovica a okolie 

 

Termín konania: 19.-23.08.2019 

 
INFORMÁCIE O DIEŤATI: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Adresa: 
 
Mobil: 
Je vaše dieťa na niečo alergické? Ak áno, aké lieky užíva? 

Veľkosť trička: 
 
INFORMÁCIE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH: 
Meno a priezvisko otca: 

Adresa: 

 

Telefón domov, do práce, mobil: 

Mail: 

 

Meno a priezvisko matky: 

Adresa: 

 

Telefón domov, do práce, mobil: 

Mail: 

 

 

Súhlasím s tým, že osobné údaje budú spracované a použité v súlade so 

zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení v rozsahu pre účely vyúčtovania 

nákladov v súvislosti s táborom a zároveň súhlasím s vyhotovením 

obrazových a zvukových záznamov z aktivít  ako aj s ich zverejnením. 

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

             (meno a priezvisko, podpisy oboch zákonných zástupcov)                               

 

Dátum: ........................... 

 

 

 Milí rodičia, 
 

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru a rozhodli ste sa nám zveriť svoje 

dieťa. Tábor je určený pre deti vo veku 6-12 rokov.  

 

Cena je 35,- € na jedno dieťa, 2.súrodenec platí 32,-€, členovia Laury, 

združenia mladých 30,- €, 2. Súrodenec 27,- € (ak je tiež členom). V cene je 

zahrnutá strava, pitný režim, materiál, vstupné, cestovné, odmeny pre deti....  

Deti sa môžu tešiť na program bohatý na hry, zábavu, šport, nové poznatky 

a vedomostný rozvoj. 

  

Prosíme vyplniť príslušnú prihlášku a odovzdať podpísaný originál čo 

najskôr Erike Klačanskej (Žarnovica, Mierová 829/7). Iba odovzdané 

prihlášky zabezpečujú miesto v tábore.  

  

Spolu s odovzdaním prihlášky je potrebné uhradiť aj sumu tábora 

v hotovosti, najneskôr do 15.07.2019, prípadne na účet: IBAN: SK78 0200 

0000 0017 1833 7053. Pri platbe na BU prosíme uviesť VS:201903, do 

poznámky meno a priezvisko dieťaťa. Kópiu dokladu o úhrade prosíme zaslať 

mailom alebo doložiť k prihláške. 

 

 

Pre rodičov a deti bude odslúžená detská sv.omša s úmyslom za úspešný 

priebeh tábora. Po sv. omši bude stretnutie rodičov. Tam Vám budú 

poskytnuté všetky podrobné informácie ohľadom tábora. Účasť je potrebná. 

 

 

KONTAKT: 

 

Erika Klačanská   0908 423 300   mail:    laurazarnovica@gmail.com 

                     www.pastoracnecentrum.sk 

 

 

 

mailto:laurazarnovica@gmail.com

