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                                                           Prihláška 

   
                                             ,,   Denný športový tábor ,, 

 

Turnus: I –   11.7. - 15.7. 2022 

             II –  18.7.-22.07.2022 

             III – 25.7. -29.7.2022 

             IV – 1.8. -5.8.2022 

              V – 8.8- 12.8.2022 

             VI - 15.8. - 19.8.2022 

 

Cena:  70 €     /  cena zahŕňa: desiatu, obed, olovrant, pitný režim/, 

zálohu 20 € / za 1 turnus/  je nutné uhradiť najneskoršie 7 dní pred nástupom v hotovosti alebo 

na č. ú.  TK Branco – SK 86 3100 0000 0043 3005 0404, 

 

Miesto konania:  športový areál   Fiľakovská cesta 22, Lučenec 

Organizátor:  Tenisový klub Branco, Fiĺakovská 22, Lučenec, 

 t.č. 0908 367 601,       tkbrancolucenec@gmail.com        IČO: 42006406,  DIČ: 2022288521 

                       č.ú. SK 86 3100 0000 0043  3005 0404 

 

Kontaktné údaje rodiča: 

Meno a priezvisko    ……………………………………………. 

Kontakt : …………………………………. 

 

Meno a priezvisko  dieťaťa: …………………………………. 

Bydlisko:………………………………………………………. 

Dátum narodenia: ………………………………… 

Poisťovňa dieťaťa:……………………………….. 

Alergie:…………………………………………. 

1. Beriem na vedomie, že účastník/ moje dieťa nie je organizátorom  poistené 

2. Ako zákonný zástupca  dieťaťa súhlasím so spracovaním fotografíí a iných obrazových 

záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti letného tábora, uverejnením na FB stránke  - TK 

BRANCO. Uvedený súhlas je platný, až do písomného odvolania. 

3. Podĺa  §7 zák. č. 428/20072 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

súhlasím so spracovaním osobných údajov, na účely organizácie tábora 

4. Týmto prehlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že lekár nenariadil 

karanténne opatrenie. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v 

spoločnej domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosné ochorenie / hnačka, angína, zápal mozgových blán a pod/. Som si vedomý/á, že by som sa 

dopustil/la priestupku podľa § 56 zákona 355/2007 Zz o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Lučenec , dňa ……………..                                       podpis   zákonného zástupcu: 

mailto:tkbrancolucenec@gmail.com


Všeobecné podmienky 
 

Podľa ustanovení zákona č.281 /2001 Zz. Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

Zmluvný vzťah 

1. Medzi  TK Branco a objednávateĺom , vzniká vyplnením prihlášky zmluvný vzťah. Prihlášku je 

nutné osobne odovzdať resp. zaslať mailom   tkbrancolucenec@gmail.com  ešte pred 

nástupom do tábora. 

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora, formou zaplatenej zálohy  môžu 

zvyšnú sumu  uhradiť   prevodom na účet alebo v hotovosti ,  najneskôr v deň nástupu do tábora. 

Záloha  resp. plná platba , sa v prípade nenastúpenia na turnus vracia len v prípade zdravotných 

dôvodov  s potvrdením od lekára. Alikvotná čiastka sa vracia len v prípade , ak neprítomnosť 

dieťaťa  bude nahlásená v daný deň do 8.00. 

  

Nástup detí na tábor 

 

3.   Tábor  trvá denne od 7.30 – do 16.00, /v prípade potreby skoršieho príchodu  resp.   neskoršieho 

odchodu dohoda možná / 

 

Povinnosti a práva objednávateľa 

 

4. Objednávateľ  zodpovedá za pravdivé a úplné  údaje v prihláške 

5. Cenné veci ako oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, tablety, drahé hračky a 

iné, neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu nezodpovedáme. Cennejšie veci je nutné si 

uschovať u vedúceho tábora. 

6. Keďže v detských  dených táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia 

podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného 

narušenia táborového poriadku, musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť. 

 

Povinnosti a práva TK BRANCO 

 

7.  TK BRANCO  je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené vo všeobecných 

podmienkach o účasti v dennom tábore a informáciách v dennom tábore. 

8. Pri prerušení pobytu vznikne nárok na vyúčtovanie iba v prípade ochorenia dieťaťa  a to 

odhlásením v daný deň do 8.00. Inak nárok na vyúčtovanie nevzniká. 

 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

9. Tieto podmienky platia od 1.2.2019 a sú  neoddeliteĺnou súčasťou  záväznej  prihlášky dieťaťa na 

denný tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne, najneskôr do 30 dní po návrate z 

tábora. Privítame všetky vaše návrhy, postrehy a pripomienky. 

 

Rodič podpísaním prihlášky dieťaťa do denného tábora organizovaného TK BRANCO potvrdzuje, 

že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi. 
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