
INFORMÁCIE PRE RODIČOV: 
 

- denný detský tábor TVORIVO – HRAVO - VESELO sa uskutoční 
v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, Ul. 
slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica  (budova strednej 
priemyselnej školy), 

- príchod detí od 7,30 – 8,00h 
- odchod detí od 15,30 – 16,00h 
- pri organizovaní denného tábora budeme postupovať podľa 

hygienických predpisov, platných v čase jeho konania (povinnosť 
testovania detí, rúška, dezinfekcia, meranie teploty...), prihlásení budú 
včas informovaní, 

- v cene denného tábora je započítaná: 

  strava - teplý obed v jedálni SOŠ (7 min od POS),   

 poistenie 

 lektori, animátori 

 materiál  
- podpísané prihlášky do denného tábora detí posielajte oskenované na e-

mailovú  adresu: pospb@pospb.sk   
alebo poštou na adresu:  
Považské osvetové stredisko 
Ul. slovenských partizánov 1132/52  
017 01 Považská Bystrica  
najneskôr  do 6.7.2021, 

- účastnícky poplatok je možné zaplatiť na celý tábor  alebo jednotlivé dni, 
najneskôr do 6.7. 2021 na účet Považského osvetového strediska 
v Považskej Bystrici:  
SK 77 8180 0000 0070 0051 0811, informácia pre prijímateľa: meno 
dieťaťa, dátum, 

- limitovaný počet účastníkov  - 15  
- účastnícke poplatky vraciame len v odôvodnených prípadoch – 

zdravotné, vážne rodinné dôvody, 
- súhlas so zverejnením údajov spolu s čestným vyhlásením o bez 

infekčnosti prostredia prinesú rodičia priamo na prvé stretnutie pobytu. 
 

 

mailto:pospb@pospb.sk


TVORIVO - HRAVO - VESELO     12. – 15.7.202 

PRIHLÁŠKA NA DENNÝ TÁBOR 

 

 

Meno a priezvisko: ................................................................ 

 

Dátum a miesto nar:................................................................ 

 

Rodné číslo: .................................  

 

Adresa trvaléhobydliska:..................................................................................... 

 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

matka: .................................................................... kontakt:................................. 

otec: .................................................................... kontakt: ................................ 

Dieťa pôjde domov:  samé /v  sprievode súrodenca/  s  rodičom/starým rodičom 

Sme si vedomí záväznosti tejto prihlášky a zaväzujeme sa uhradiť stanovený poplatok. 

Berieme na vedomie, že v  prípade nerešpektovania alebo porušovania pravidiel, môže byť 

dieťa z  činnosti vylúčené. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,  Ul. Slovenských partizánov 1132/52 017 

01 Považská Bystrica, ako prevádzkovateľ získava a  spracováva osobné údaje v  súlade s  

článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a  zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania vo svojej 

evidencii a  na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z  právnych predpisov (najmä 

zo zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení). 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov a  že  bude spracúvať osobné údaje len v  súlade s  dobrými mravmi 

a  bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o  ochrane osobných údajov a  ani 

osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 

Dotknutá osoba má právo na prístup k  svojim osobným údajom, má právo na ich opravu 

alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu. Tento 

súhlas dávam dobrovoľne do času ukončenia denného letného tábora. 

 

súhlasím                    nesúhlasím 

 
 
V ................................................dňa ..........................   ........................................... 

 

         podpis zákonného zástupcu 


