
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre deti od ukončeného tretieho ročníka ZŠ 

Účastnícky poplatok na celý prímestský tábor: 30,- €   

(členovia Laury 25,- €)   - hradí sa v prvý deň tábora 
Do Laury, združenia mladých je možné zapísať dieťa aj pri odovzdávaní prihlášky, členské na kalendárny rok je 3 € 

Príchod detí o 9:00 Odchod detí o 16:00 

Dieťa si každý deň prinesie:  
• Suchý obed 

• Vhodné oblečenie podľa počasia 

• Ak budú potrebné iné veci vzhľadom na situáciu COVID-19, budeme vás informovať 

 

Program bude prebiehať u sestier saleziánok v SCVČ Laura, Pod kaštieľom 639/30, Dubnica nad Váhom. 

Kontaktné osoby:  sr. Fany Martinková   sr. Danka Oremová  sr. Lamiya Jalilova 

   0911 372 006         0904 335 370   0911 818 056 

 

-----------------------------------------        Návratka          ------------------------------------------ 

Prihlášky prijímame najneskôr do 20.6.2021 alebo do naplnenia počtu 70 detí. 

(počet detí, prípadne iné okolnosti, môžu byť ešte ovplyvnené nariadeniami ohľadom situácie COVID-19) 

 

Prímestský tábor 5.-9.7.2021 

HARMONOGRAM ÚČASTI DIEŤAŤA 

Označte krížikom, v ktoré dni sa dieťa zúčastní tábora 

Pondelok□ Utorok □ Streda□  Štvrtok □ Piatok□ 
Meno a priezvisko dieťaťa: 

Dátum narodenia:      Ukončený ročník: 

Adresa: 

Telef. kontakt na rodiča:  

Mail na rodiča: 

       Podpis rodiča:........................................ 

Ak Vaše dieťa nie je členom Laury, združenia mladých, vyplňte a spolu s prihláškou odovzdajte aj 

Registráciu na podujatie pre nečlenov.   

Laura, združenie mladých 
Stredisko Dubnica nad Váhom 



!!! Prosíme vyhlásenie priniesť v prvý deň prímestského tábora spolu s kópiou preukazu poistenca !!! 

 
Vyhlásenie 
 
 
Vyhlasujem, že dieťa ........................................................, bytom v .............................................................. 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, je schopné zúčastniť sa programu, a že orgán na ochranu zdravia 
ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný 
dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 
v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán,  horúčkové 
ochorenie s vyrážkami). 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. 
 
Alergie: 
 
Lieky: 
 
Iné: 
 
V Dubnici nad Váhom, 5.7.2021   Podpis    ................................................. 

  



Laura, združenie mladých, Miletičová 7, 821 08 Bratislava,  

IČO: 319 559 16 

 

Registrácia na podujatie pre nečlena organizácie 

 

Podujatie organizované: Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom 

Názov podujatia: Prímestský tábor Malý Princ 

Miesto podujatia: Dubnica nad Váhom 

Dátum a trvanie podujatia: 5.7.2021-9.7.2021 

Údaje účastníka podujatia:  

Meno a priezvisko účastníka  
 
 

Vek účastníka ku dňu vyplnenia prezenčnej 
listiny  

 
 

Adresa trvalého bydliska   
 
 

Telefónne číslo   
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu  
(pre osoby mladšie ako 18 rokov) 

 
 
 

Telefónne číslo zákonného zástupcu  
(pre osoby mladšie ako 18 rokov) 

 

 

Alternatíva 1  

Svojím podpisom potvrdzujem, že sa chcem zúčastniť na vyššie uvedenom podujatí organizácie Laura, združenie 

mladých.  

 

Alternatíva 2 pre zákonného zástupcu  

Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa .................................................... 

(meno dieťaťa) zúčastnil/a na vyššie uvedenom podujatí organizovanom organizáciu Laura, združenie mladých.   

 

Súhlasím      Nesúhlasím            s tým, aby organizácia Laura, združenie mladých používala e-mail uvedený v tejto 

registrácii na zasielanie informácií o svojej činnosti prostredníctvom newslettera.  

 

 

Dátum, miesto:  ........................................................... 

 

 

Meno účastníka podujatia (meno zákonného zástupcu) ............................................................ 

 

 

Podpis: ......................................................................... 

 
  



Poučenie dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu o spracúvaní osobných údajov 

Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?: Organizácia Laura, združenie mladých spracúva vyššie uvedené osobné údaje 

v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) vek účastníka podujatia, (3) adresa trvalého pobytu účastníka podujatia, (4) 

telefónne číslo účastníka podujatia, (5) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (6) 

telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov. Organizácia Laura, združenie mladých získava osobné 

údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo 

priamo na podujatí organizovanom Organizáciou Laura, združenie mladých.  

Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných Organizáciou pre 

čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na 

základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou Organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov ?: Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich povinností v súvislosti 

s čerpaním dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, alebo na základe našich 

oprávnených záujmov v súvislosti s plnením našich právnych povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv o čerpaní finančných 

prostriedkov na činnosť z iných grantových schém a od iných donorov, ako je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Presný 

aktuálny zoznam donorov nájdete na našej webovej stránke. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?: Na účel preukazovania uskutočnenia podujatí organizovaných našou Organizáciou Vaše údaje 

poskytujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže. V prípade, že podujatie je 

hradené z iných finančných prostriedkov, poskytujeme Vaše údaje spracované na účely evidencie účastníkov podujatí k nahliadnutiu 

našim donorom, ak vykonávajú kontrolu oprávnenosti výdavkov pre splnenie zmlúv o poskytnutí týchto finančných prostriedkov. 

Presný aktuálny zoznam donorov nájdete na našej webovej stránke.  

Aké sú Vaše práva?: V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte:  

- Právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (na to 

slúži aj tento text ako aj informácie publikované na našich webových stránkach); 

- Právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany našej 

Organizácie; 

- Právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov; 

- Právo na vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým a) ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; b) ste odvolali 

súhlas na ich spracovanie; c) sa spracúvali nezákonne; d) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu; alebo e) musia byť 

vymazané v zmysle právnych predpisov.  

- Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme 

ich správnosť; b) spracúvanie je protizákonné; alebo ak c) namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše 

oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami; 

- Právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely našich oprávnených 

záujmov; 

- Právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;  

- Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421-2-3231-3220, 

e-mail: statny.dozor@pdg.gov.sk.  

Ako chránime Vaše osobné údaje?: Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov využívame technické a organizačné 

opatrenia najmä ich chránime pred neoprávneným prístupom k nim a ich zneužitím nepovolanou osobou, zaisťujeme bezpečnosť 

našich IT systémov. Ak je to potrebné využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Opatrenia pravidelne vyhodnocujeme 

a aktualizujeme. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na www.laura-mladez.sk/o-

nas/ochrana-osobnych-udajov. 

Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás písomne na Laura, združenie mladých, Miletičová 7, 

821 08 Bratislava, alebo na emailovej adrese: laura.zdruzenie@gmail.com.   

 

Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z podujatí  

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia berie na vedomie, že na podujatí môže Organizácia vyhotovovať obrazové 

a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie a video) za účelom:  

- preukazovania uskutočnenia podujatia donorovi 

- prezentácie aktivít organizácie na jej webovej stránke a na sociálnych sieťach.  

Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia.  

Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente –Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na 

webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách.  

V prípade, že si účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená jeho 

podobizeň, alebo ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby kontaktoval organizáciu s touto žiadosťou prostredníctvom emailu: 

laura.zdruzenie@gmail.com alebo telefonicky: +421 0905 337 020. 
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