
PRIHLÁŠKA DO FARSKÉHO DENNÉHO DETSKÉHO TÁBORA 
pre deti vo veku od 8 do 14 rokov 

  

 
Prevádzkovateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry 
                              Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry 
Termín konania: 20.8.2018 (pondelok) – 24.8.2018 (piatok) 
Miesto konania: Fara Nový Smokovec, okolie fary, Vysoké Tatry, Východná 
Čas konania: 9.00  - 16.00 hod. (v piatok do 17.45 hod.) 
Cena (obed, pitný režim, vstupenky, autobus):  40,- € za dieťa / 5 táborových dní 
(Každý ďalší súrodenec 20,- € a pri účasti jedného dieťaťa z viacpočetnej rodiny 30,- €) 
 
Meno a priezvisko dieťaťa :...................................................................................................... 

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

Adresa dieťaťa:......................................................................................................................... 

Meno rodiča /zákonného zástupcu :........................................................................................ 

Telefonický kontakt na rodiča /zákonného zástupcu :............................................................. 

Čo by sme mali vedieť o vašom dieťati (alergie na potraviny, lieky,...) 

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

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

Dieťa bude do tábora prichádzať a odchádzať samé, s rodičom, starou mamou, ...  

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

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

Poplatok za dieťa je potrebné priniesť spolu s vyplnenou prihláškou kňazovi do sakristie 
pred, alebo po sv. omši najneskôr do 5.8.2018 (nedeľa). 

Podmienky a dôležité upozornenie 

Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa v tábore na moju zodpovednosť a s ukončením pobytu 
môjho dieťaťa na moje náklady, bez nároku na vrátenie peňazí za nezrealizované dni  
v tábore v prípade: 
vážneho porušenia táborového poriadku, najmä pre svojvoľné opustenie tábora, 
šikanovanie, krádež, fajčenie, použitie drog alebo alkoholu, poškodzovanie majetku, 
agresivita, nevhodné správanie sa, používanie vulgarizmov a pod. 
Poplatky za zdravotné služby, lieky a zdravotnícky materiál nesúvisiace s poskytnutím prvej 
pomoci v zmysle príslušnej vyhlášky je povinný rodič uhradiť poskytovateľovi denného 
tábora ešte v priebehu tábora. 
Poskytovateľ farského denného detského tábora ani jeho dobrovoľníci nezodpovedajú  
za vreckové, ani osobné veci detí. Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich 
vrátenie. Rodič /zákonný zástupca sa zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody spôsobené 
dieťaťom, ktoré prihlásil na  farský denný detský tábor neodkladne pri jeho preberaní.  

 



Písomné vyhlásenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania 
podľa nariadenie GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na prihláške, dávam v zmysle platných 
a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných 
údajov v prihláške, fotografií vyhotovených počas farského denného tábora, pre účely 
organizácie farského denného tábora, propagácie aktivít, a podujatí organizovaných 
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Vysoké Tatry, na dobu neurčitú do odvolania. 
Pokiaľ je dotknutá osoba dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas  
so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských  
práv a povinností.    

Práva dotknutej osoby: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoby kedykoľvek bezplatne 
odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.  

- Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným 
údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,  
alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona  
č.: 18/2018 Z. z. 

 
Rodič /zákonný zástupca podpísaním tejto prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s jej 
podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma! 

 

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

        Podpis rodiča/zákonného zástupcu 

 

................................  tu odstrihnúť a priniesť PRVÝ deň tábora ..................................... 

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa:  

  

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho syna /mojej dcéry je dobrý a netrpí žiadnou infekčnou 

chorobou.  

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť všetkých  uvedených údajov.    

 

Dátum:                                                                                       __________________  

                                                                                       Podpis rodiča /zákonného zástupcu 



Informácie pre rodičov – zostávajú doma: 

Každé dieťa si prinesie : 
kartičku poistenca, preukážku na cestovanie TEŽ (električkou) - preukaz vybavíte v pokladni 
na stanici TEŽ s občianskym preukazom, rodným listom  a fotografiou dieťaťa, pevnú obuv 
(budeme sa pohybovať v prírode), pršiplášť, fľašu s vodou, prezúvky, pokrývku hlavy, batoh 
Žiadame rodičov, aby deti obúvali do vhodnej pevnej obuvi a vhodne obliekali! 

Stretnutie detí je každý deň o 9.00 hod. na fare, prípadne stanici TEŽ (podľa programu), 
končíme o 16.00 hod., opäť na fare, alebo stanici TEŽ (v piatok po sv. omši). 
V deň nástupu dieťa prinesie podpísané prehlásenie o zdravotnom stave. Nie je nutné, aby 
prehlásenie potvrdzoval lekár, stačí podpis rodiča.  
Plánované aktivity budeme prispôsobovať počasiu, zmena progranu je možná.  
Pozývame vás na záverečnú táborovú sv. omšu v piatok (24.6.2018) o 17.00 hod. v kostole 
v Novom Smokovci. 
 

Program tábora - My chceme byť lepší a mať svet krajší 
Chceme sa naučiť žiť tak, ako to bolo keď Boh stvoril svet, a preto sa naučíme milovať 

prírodu s pomocou sv. Františka Assiského, ktorý miloval všetko Bohom stvorené. 
 
PONDELOK 20.8.2018 
  9.00 hod. príchod detí na faru, odovzdanie čestných prehlásení, zoznamovacie hry 
11.00 hod. sv. omša v kostole v Novom Smokovci 
12.00 hod. obed 
                     vysvetlenie témy tábora  
                     zveľadenie okolia fary, hry 
16.00 hod. rozchod detí 
UTOROK 21.8.2018 
  9.00 hod. príchod detí na faru, hry, tvorba 
11.00 hod. sv. omša 
12.00 hod. obed 
                    výroba vlastného syra, dokončenie úprav z predošlého dňa, hry 
16.00 hod. rozchod detí 
STREDA 22.8.2018 
  9.00 hod. príchod detí na faru  
  9.15 hod. odchod pešo do Charitného domu, kde bude sv. omša, obed a hry  
15.48 hod. odchod električkou z Dolného Smokovca 
15.55 hod. rozchod detí na zastávke TEŽ v Starom Smokovci 
ŠTVRTOK 23.8.2018 
  9.00 hod. príchod detí na faru  
  9.33 hod. odchod električkou z Nového Smokovca do Tatranskej Polianky a odtiaľ pešo 
                    k Hubertu - hry, obed 
Popoludní presun pešo do Tatranskej Polianky a ZPS Leonardo, kde bude sv. omša 
15.43 hod. odchod električkou z Tatranskej Polianky do Starého Smokovca 
15.53 hod. rozchod na zastávke TEŽ v Starom Smokovci 

PIATOK 24.8.2018 
  9.00 hod. príchod detí na faru, odchod autobusom a návšteva Farmy Východná 
16.30 hod. odovzdanie pamiatok na tábor 
17.00 hod. záverečná sv. omša v kostole v Novom Smokovci a po nej rozchod 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte farský úrad v Novom Smokovci 052/4425174. 


