
PRIHLÁŠKA NA DENNÝ TÁBOR „Leto s galériou“  8.-12.8.2022 

 

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 scan 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 obdržaní prihlášky Vás budeme 

kontaktovať ohľadne platby. 

Uzávierka prihlášok je do 22. júla 2022 alebo po naplnení počtu detí (max.12). 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  ................................................... 

 


