
 
 

Centrum Rafael, Narcisova 5, Bratislava  
0917 945 561; www.centrumrafael.sk; centrumrafael@centrumrafael.sk 

Záväzná PRIHLÁŠKA 

na letný denný tábor v Centre Rafael 

Denný tábor  TANEC a GYMNASTIKA 

  11.07.2022  -  15.07.2022  

ÚDAJE O DIEŤATI 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého ( prechodného ) bydliska:         

Zdravotná spôsobilosť: ÁNO / NIE  ( HODIACE SA ZAKRÚŽKUJTE )  

Užívané lieky: 

Obmedzujúce zaťaženia: 

 

ÚDAJE O RODIČOCH ( ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ) 

Meno a priezvisko rodičov ( zákonného zástupcu ): 

Adresa trvalého ( prechodného ) bydliska: 

Telefónne číslo: 

E – mail: 

Svojím podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa na letný denný tábor a súhlasím so Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami, s ktorými som sa riadne oboznámil. 

V súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. 

novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dávam súhlas na 

spracúvanie osobných údajov ako aj  zverejňovanie  fotografií na webovej a FB stránke Centra Rafael na účely 

prezentácie denného tábora. 

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

Podpis rodiča 

 

 

Dieťa je považované za účastníka tábora až po uhradení poplatku za tábor. Poplatok uhraďte, 

prosím Vás, až po potvrdení prihlášky zo strany organizátora denného tábora. Poplatok musí byť 

uhradený v plnej výške najneskôr do 10 dní od potvrdenia prihlášky zo strany organizátora. 

Poplatok možno uhradiť nasledovne: 

IBAN:    SK1211110000006669474002 

VS:        072022  

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa 

Suma:  150,00 EUR  

            

Vyplnenú prihlášku odovzdajte na recepcii Centra Rafael alebo pošlite e - mailom na adresu: 

gymnastikamoderna@gmail.com. 

 

Storno poplatky 

Stornovanie od 13 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za tábor 

Stornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor 

Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste aj Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a o COVID-19 a fotokópiu preukazu 

poistenca dieťaťa, prezuvky, pohodlné oblečenie do interiéru i exteriéru, pláštenku, fľašu na pitie. V poplatku za tábor je 

zahrnuté: celodenná strava - desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov. 

Dieťa je potrebné priviesť do denného tábora medzi 8:00 a 8:30 a vyzdvihnúť ho medzi 16:00 a 16:30.  


