
ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE S POVINNOSŤOU PLATBY  
 
Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na dennom tábore  ................................  
a zaväzujem sa uhradiť: * 
 

 

50 % po písomnom potvrdení akceptácie prihlášky zo strany organizátora, 50% do 10 
pracovných dní pred začiatkom tábora. 
 

 

Týmto záväzne potvrdzujem, že akceptujem storno podmienky:  * 
Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné 
storno pokuty: 
15 –  2 dni pred nástupom –   60 % z výšky účastníckeho poplatku 
24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku 
 
Nástupom účastníka do tábora sa 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 z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na 
vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku 
 
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ÚČASTI V DENNOM TÁBORE KULTÚRNE ZARIADENIA 
PETRŽALKY. 
 
1. Nástup do Denného tábora je denne medzi 8:00 až 9:00.  
 
2. Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že sa bude venovať zábave, 
ale aj pohybu. 
 
3. Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečený teplý obed, malé ovocné občerstvenie a 
pitný režim. Desiata zabezpečená nie je. 
 
4. Účastník bez vedomia vedúceho neopustí priestor. Všetky programy sú maximálne 
dobrovoľné, ak chce účastník zmeniť „svoj“ program, je povinný dohodnúť sa o tejto zmene 
s vedúcim tábora.  
 
5. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť 
a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok, rešpektuje a riadi sa pokynmi 
trénera. 
 
ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ÚČASTI V DENNOM LETNOM TÁBORE KULTÚRNE 
ZARIADENIA PETRŽALKY: 
 
Všetky tábory riadia Kultúrne zariadenia Petržalky, alebo zodpovední členovia tímu.  
V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte mailom na: tabory@kzp.sk 
 
V dennom letnom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia 
riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako 
aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel 
môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie 
celej sumy, alebo jej časti a rodič si je povinný dieťa vyzdvihnúť do jednej hodiny od 
telefonického vyzvania. 
 

mailto:tabory@kzp.sk


Rodič (zákonný zástupca, musí byť plnoletý) účastníka tábora je povinný 
pri NÁSTUPE DIEŤAŤA DO TÁBORA ODOVZDAŤ FOTOKÓPIU PREUKAZU 
POISTENCA a „PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI ÚČASTNÍKA“. 
 
Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka * 
Je nutné  doniesť potvrdený Vašim podpisom a odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora – ide 
o potvrdenie bezinfekčnosti. 
 

 

Čestne prehlasujem, že môj syn / dcéra neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a orgán 
na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár mu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Je zdravotne spôsobilý/á pre pobyt v 
detskom tábore. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v 
spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré 
ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal 
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a pod.). 
 

 

Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 
vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
 
Počas tábora denne priviezť dieťa RÁNO MEDZI 8:00 – 9:00 a odovzdať ho OSOBNE 
lektorom do letného tábora, alebo do priestoru, kde sa letný denný tábor koná, a vyzdvihnúť 
dieťa medzi 16:00 – 17:00. Ak deti prinesú písomný súhlas zákonného zástupcu, že môžu 
ísť domov bez toho, aby si ich niekto vyzdvihol, budú môcť po skončení programu odísť aj 
bez sprievodu. Organizátor za nich nezodpovedá po opustení letného denného tábora. 
 
Uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel 
účasti v tábore. 
 
V prípade zrušenia účasti dieťaťa na tábore oznámiť organizátorovi tábora túto skutočnosť 
najneskôr 5 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania). 
 
KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY MÔŽE ZRUŠIŤ TÁBOR V NASLEDUJÚCICH 
PRÍPADOCH: 
 
- z dôvodu prekážok brániacich poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu 
náhradu, 
 
- z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet 
účastníkov na jeden turnus je 12 osôb), 
 
- z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.). 
 
V prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená 
cena účastníckeho poplatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASLANÍM PRIHLÁŠKY UDEĽUJEM SÚHLAS, V SÚLADE S PLATNÝM ZÁKONOM O 
OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY 
Informačná povinnosť spoločnosti 
Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava,  
IČO: 00179949 
DIČ: 2020910837 
 
Poverená osoba: Martina Bodnárová, tabory@kzp.sk 
 
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti Kultúrne zariadenia 
Petržalky, ako prevádzkovateľa denných táborov (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní 
osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú 
spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 
 
Zásady ochrany osobných údajov 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou 
prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim 
osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie 
osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s 
bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s 
retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje 
úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné 
údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným 
incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými 
požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.  
 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

 

Udeľujem organizácii: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, 
súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v účele spracovania 
osobných údajov.  
 
Kontaktné údaje na zodpovednú́ osobu: zodpovednaosoba@somi.sk  
 
Účely spracovania:  
• Zverejnenie osobných údajov účastníka a zákonného zástupcu v rozsahu  
Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, email, rodné číslo, zdravotná 
poisťovňa, číslo OP v rámci Denného tábora KZP (ďalej DT KZP). 

 

ÁNO 
• Kontaktovanie účastníka a zákonného zástupcu ohľadne informácií a organizačných 
pokynov DT KZP  

 

 ÁNO 
• Uverejňovanie fotografií / videonahrávok účastníka na webovom sídle organizácie a na 
sociálnych sieťach.  

 

ÁNO 
 
Oprávnený́ záujem: DENNÝ TÁBOR KZP 2020 (DT KZP) 
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Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 
851 06 Bratislava  
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  
 
Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom prihlášky do DT KZP, dávam svoj 
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s 
organizovaním DT KZP.  
Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a v rozsahu v akom boli 
poskytnuté.  
Organizátor DT KZP po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu 
zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 
Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov.  
Organizátor vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a 
bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  
 
Práva :  
-  súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať 
písomnou formou na adrese organizátora DLT KZP – Rovniankova 3, 851 02 Bratislava. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred 
jeho odvolaním,  
-  účastník má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na 
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,  
-  účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo 
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na 
ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.  
 
KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5  
Dom kultúry Zrkadlový háj : dkzh@kzp.sk 
Dom kultúry Lúky: dkl@kzp.sk  
CC Centrum: ccc@kzp.sk  
www.kzp.sk 
 
Bankové spojenie: 
Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK6756000000001800677006  
IČO: 179949  
DIČ: 2020910837  
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