
Denný tábor LETO S GALÉRIOU  9.  – 13. 8. 2021 

Počas piatich dní budeme spolu spoznávať rôzne umelecké diela - tie z našej galérie aj zo svetového 

umenia. Predstavíme si rôznych umelcov, takých, ktorí krásne maľovali, aj takých, ktorí chodili po lese 

a v prírode zbierali materiál na svoje umenie alebo jemne pretvárali krajinu podľa seba. Inšpirujeme 

sa nimi a skúsime sami vytvoriť vlastné diela, ktoré ponesú naše myšlienky. Tie si potom v galérií 

vystavíme, (tie, čo sa nebudú dať odniesť, si odfotíme) . Spoločne pripravíme pozvánky aj pohostenie 

a na záver pozveme všetkých príbuzných aj kamarátov na naozajstnú vernisáž! 

Súčasťou bude aj jednodňový pohybový workshop Zuzany Burianovej, ktorá deti rozhýbe v dialógu 

s obrazmi a sochami. A workshop vedený Andrejom Mazúrom – výtvarníkom a pedagógom. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TÁBORE 

Detský letný tábor bude prebiehať každý deň od 9. – 13. 8. 2021 v čase od 8:00 do 16:30 hod. 

Tábor je vhodný pre deti od 6 – 11 rokov, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, spoločnosti či 

prírode a zažiť nielen zábavný, ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých aktivít. 

Cena: 80 € / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim. Desiata a olovrant – 

individuálne. 

Podrobný bulletin s informáciami o táborových aktivitách bude odoslaný na e-mail uvedený v 

prihláške po oficiálnom dátume uzávierky počtu účastníkov tábora, t.j. po 25.7.2021 

Informácie / rezervácie: galerijnypedagogpgu@vuczilina.sk,  tel.: 041 5622415, 0903510467, 

prípadne osobne v Považskej galérií umenia na Štefánikovej 2 v Žiline. 

Pre záväzné objednanie účastníka, resp. dieťaťa je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so 

spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, 

obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu. 
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PRIHLÁŠKA NA DENNÝ TÁBOR „Leto s galériou“  9.-13.8.2021 

 

Meno a priezvisko účastníka / dieťaťa: ..................................................................................................... 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:.................................................................................................. 

Mobil / Telefón zákonného zástupcu:....................................................................................................... 

E-mail zákonného zástupcu:...................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska: ......................................................................................................................... 

Potreby dieťaťa (alergie a pod.): ............................................................................................................... 

 

Vyplnenú a podpísanú PRIHLÁŠKU spolu so SÚHLASOM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DOTKNUTÝCH OSÔB, resp. so SÚHLASOM SO ZVEREJNENÍM ZVUKOVÉHO, OBRAZOVÉHO ALEBO 

ZVUKOVO-OBRAZOVÉHO MATERIÁLU je potrebné odoslať ako sken na e-mailovú adresu: 

galerijnypedagogpgu@vuczilina.sk alebo odovzdať osobne v galérii na Hlinkovom námestí, príp. 

odoslať na adresu Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 01001 Žilina. Po prijatí prihlášky 

Vás budeme kontaktovať ohľadne platby. 

Uzávierka prihlášok je do 25. júla 2021 alebo po naplnení počtu detí (max.10). Po uzávierke prihlášky 

je poplatok za tábor nevratný. Výnimkou je len nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, kedy bude suma 

stornovaná a vrátená. V tomto prípade si galéria vymedzuje nárok na storno poplatok vo výške 20%. 

Odporúčané potreby pre dieťa počas trvania tábora: kartička poistenca, desiata, olovrant, voda, 

vhodné oblečenie (na výtvarné aktivity), pokrývka hlavy, krém na opaľovanie. 

 

V Žiline dňa  ...............................                         Podpis zákonného zástupcu ......................................... 

 

 

---Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

----Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Sikorová 

 

 

 



Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti 

spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Považskej galérií umenia v Žiline so spracovaním 

poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, dátum narodenia 

účastníka Detského denného letného tábora, fotokópia kartičky poistenca, vrátane telefónneho čísla 

a e-mail adresy zákonného zástupcu) uvedených v PRIHLÁŠKE NA DETSKÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR 9. – 

13.8.2021, ďalej len „tábor“) za účelom organizácie tábora počas jeho trvania, resp. 15 dní od jeho 

ukončenia. 

 

Dolu podpísaný (á) .........................................................(meno a priezvisko zákonného zástupcu) 

súhlasím / nesúhlasím (hodiace sa prosíme podčiarknuť) s vyššie uvedeným obsahom Súhlas so 

spracovaním osobných údajov dotknutých osôb. 

 

 

V Žiline, dňa:........................        Podpis zákonného zástupcu  ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Súhlas so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu 

V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákonný zástupca dáva organizátorovi tábora súhlas na 

vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa osoby 

účastníka, resp. dieťaťa alebo jeho prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti s táborom na ich 

použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora tábora, v propagačných 

materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na účely reklamno-marketingové. 

Zákonný zástupca berie na vedomie, že poskytnutie súhlasu na vyhotovenie obrazových snímok, 

fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa osoby účastníka, resp. dieťaťa alebo jeho 

prejavov osobnej povahy je dobrovoľné, a že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať, 

písomne doporučeným listom adresovaným organizátorovi tábora. 

 

Dolu podpísaný (á) .........................................................(meno a priezvisko zákonného zástupcu) 

súhlasím / nesúhlasím (hodiace sa prosíme podčiarknuť) s vyššie uvedeným obsahom Súhlas so 

zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu. 

 

 

 

V Žiline, dňa:........................        Podpis zákonného zástupcu  ................................................... 

 


