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Záväzná prihláška dieťaťa do LETNÉHO DENNÉHO TÁBORA 2021 
Prihlasujem svoje dieťa do letného denného tábora pre deti  

LETNÉ DOBRODRUŽSTVÁ S MIMOZEMŠŤANOM BOBOM,  

ktorý organizuje Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.: 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:.................................................................vek dieťaťa......................................................................... 

 
Dátum narodenia: ........................................................................................................................................................................ 

 
Bydlisko:........................................................................................................................................................................................ 

 
Zákonný zástupca:........................................................................................................................................................................ 

 
Bydlisko: ....................................................................................................................................................................................... 

 
Telefón/mobil:........................................................................e-mail:............................................................................................. 

 
Alergie, špecifické potreby dieťaťa:............................................................................................................................................... 

 
Turnusy: vyberte termín, na ktorý prihlasujete Vaše dieťa: (hodiace sa zakrúžkujte) 

 

A 12.7. – 16.7.2021 B 19.7. – 23.7.2021 C 26.7. – 30.7.2021  

    D 2.8. – 6.8.2021 E 16.8. – 20.8.2021   

Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo letného denného tábora organizovaného Akadémiou vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujem uhradiť zálohu 60,- € najneskôr do 30.6.2021 a zvyšnú časť z 
celého účastníckeho poplatku 129,- € najneskôr do 7 dní pred začiatkom tábora, a to v hotovosti alebo prevodom na účet IBAN: SK44 

7500 0000 0040 2055 3321, CSOB a.s.. Ako variabilný symbol uveďte termín začiatku tábora (napr. 12.7.2021 je VS: 12072021). Do 
detailu platby uveďte celé meno dieťaťa. Deti, ktoré navštevujú celoročný kurz WattsEnglish alebo Brick by Brick, majú zľavu 9€. 

Svojím podpisom beriem na vedomie, že moje dieťa je organizátorom poistené na trvalé následky. 

Záväznú prihlášku prosíme zaslať poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., ul.1.mája 697/26, 031 01 
Liptovský Mikuláš, mailom scan prihlášky alebo doniesť osobne najneskôr do 15. júna 2021. K prihláške pripojte aj kópiu zdravotného 

preukazu dieťaťa. 
 

 

V ..................................., dňa:.............................. ......................................................................... 

 
Podpis rodičov, zákonných zástupcov 

 
 

 

Organizácia Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 743 894 
(ďalej "Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.") si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov a plne ju 
rešpektuje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie 2016/679") je povinná Vás v súvislosti s registráciou požiadať o poskytnutie 
súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrácia a s ňou súvisiaci súhlas sú dobrovoľné a 

záleží úplne na Vašom rozhodnutí, či svoje osobné údaje organizácii Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. poskytnete a 
v akom rozsahu tak urobíte. Ďalej súhlasíte s tým, aby Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., ako správca osobných 

údajov podľa Nariadenia 2016/679 zhromažďovala, uchovávala a používala na vytváranie a spracovanie dokumentácie a na komunikáciu 
s Vami rýchlou cestou (e-mail, telefón). Tiež súhlasíte s použitím fotiek, videí za účelom propagácie organizácie (web, tlačené materiály). 

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané iba zamestnancami organizácie Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. 
o. prípadne jej zmluvnými partnermi. Svojím podpisom udeľujete súhlas na spracovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov 

organizáciou Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 

 

 
V ....................................., dňa:.............................. ......................................................................... 

 
Podpis rodičov, zákonných zástupcov 

  

 

 

 

 

  

 

  

  


