
Organizátor Denného tábora: Obec Soblahov 

Obecný úrad č. 366, 913 38 Soblahov, DIČ: 2021079951 IČO: 00311987 

Kontaktná osoba: JUDr. Martina Hudecová, tel. číslo: 0907 946 353 alebo tabor.sobik@gmail.com 

Prihláška dieťaťa do Denného tábora Sobík 

Dátum:  09. 07. 2018 - 13. 07. 2018 v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Miesto:  Soblahov (príroda v okolí Soblahova, spoločenská miestnosť: Farská hala, Obecný úrad, Galéria na Povale a iné.)  

Cena: 45,00 EUR. V cene je zahrnutá strava (obed, občerstvenie počas dňa, pitný režim, úrazové 

poistenie, výlet a vstupenky, tričko s logom tábora, pomôcky a rekvizity). 

Poplatok je potrebné uhradiť osobne do pokladne Obecného úradu Soblahov. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Dátum narodenia dieťaťa:  

Adresa trvalého bydliska:  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Tel. číslo a email:  

Veľkosť trička:  

Má Vaše dieťa z niečoho veľký strach?  

Alergie, užívanie liekov:  

Iné dôležité informácie:  

Môže dieťa odchádzať po skončení programu 

denného tábora samé domov? 
ÁNO – NIE* 

*V prípade, ak nemôže odísť samé domov, bude 

vyzdvihnuté jednou z týchto osôb:  
 

 

Na čo sa v tábore najviac teším?  

/vyplní dieťa/  

Podmienkou účasti v tábore je trvalý pobyt v Soblahove a ukončený 1. ročník základnej školy. 

 

Dieťa musí mať počas celého trvania tábora pri sebe platný zdravotný preukaz (alebo jeho fotokópiu). Organizátor 

tábora nezodpovedá za cenné veci, ktoré dieťa prinesie do tábora. Neodporúčame nosenie mobilov, tabletov, 

prehrávačov hudby a inej elektroniky. 

 

Svojim podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa do Denného tábora Sobík, ktorý sa uskutoční v dňoch 09. - 

13.7.2018. Vyhlasujem, že dieťa upozorním na to, aby plnilo a rešpektovalo pokyny animátorov a správalo sa tak, 

aby svojím konaním neohrozovalo seba alebo ostatných.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

platných právnych predpisov a s ich nakladaním na účely organizácie tábora a do kroniky obce. Súhlasím 

s vyhotovovaním fotografií, AV záznamov a diel akéhokoľvek druhu, vytvorených v rámci aktivít Denného tábora 

pre potreby obce Soblahov.  

Prihláška je platná a záväzná až po úhrade poplatku osobne na Obecnom úrade.  

V Soblahove dňa 

 

       ___________________________ 

            Podpis zákonného zástupcu 


