
Letný detský tábor ECAVZA 2018 
 

                                                                                Toto leto spolu zažijemeToto leto spolu zažijemeToto leto spolu zažijemeToto leto spolu zažijeme    
                                                „„„„SEDEM DOBRODRUŽNÝCH DNÍSEDEM DOBRODRUŽNÝCH DNÍSEDEM DOBRODRUŽNÝCH DNÍSEDEM DOBRODRUŽNÝCH DNÍ““““    

    
    

KEDY?KEDY?KEDY?KEDY?        9.7. (pondelok)9.7. (pondelok)9.7. (pondelok)9.7. (pondelok)––––    15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 ((((nedenedenedenedeľaaaa))))    

KDE?KDE?KDE?KDE?        Na chate Homôlka Na chate Homôlka Na chate Homôlka Na chate Homôlka neneneneďaleko Ilavyaleko Ilavyaleko Ilavyaleko Ilavy....    
www.homolka.skwww.homolka.skwww.homolka.skwww.homolka.sk    →→→→    tu bude pre tu bude pre tu bude pre tu bude pre nnnnás zabezpeás zabezpeás zabezpeás zabezpečenenenenéééé    ubytovanie ubytovanie ubytovanie ubytovanie             

                                                                    aaaa    celodenná strava 5celodenná strava 5celodenná strava 5celodenná strava 5----    krát dennekrát dennekrát dennekrát denne    

PREPREPREPREČO?O?O?O?    ...lebo v...lebo v...lebo v...lebo v    tomto nádhernom prostredí Strážovských vrchov budeme tomto nádhernom prostredí Strážovských vrchov budeme tomto nádhernom prostredí Strážovských vrchov budeme tomto nádhernom prostredí Strážovských vrchov budeme 

spoznávaspoznávaspoznávaspoznávať, ako , ako , ako , ako úžúžúžúžasne stvoril Pasne stvoril Pasne stvoril Pasne stvoril Páááán Boh nn Boh nn Boh nn Boh nášášášáš    svet isvet isvet isvet i    nás nás nás nás samých. samých. samých. samých.     
Sedem dní stvorenia = Sedem dní táborového dobrodružstva plných:Sedem dní stvorenia = Sedem dní táborového dobrodružstva plných:Sedem dní stvorenia = Sedem dní táborového dobrodružstva plných:Sedem dní stvorenia = Sedem dní táborového dobrodružstva plných:    
    

    
    
    
    
KTO SA MKTO SA MKTO SA MKTO SA MÔÔÔÔŽE PRIDAŽE PRIDAŽE PRIDAŽE PRIDAŤ????        Každý vo veku 6Každý vo veku 6Každý vo veku 6Každý vo veku 6----12121212    rokov.rokov.rokov.rokov.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    →→→→    výnimky udevýnimky udevýnimky udevýnimky udeľuje len hlavnuje len hlavnuje len hlavnuje len hlavnáááá    vedvedvedvedúúúúca ca ca ca ☺☺☺☺        
ČO O O O ŤA TO BUDE STA TO BUDE STA TO BUDE STA TO BUDE STÁÁÁÁŤ????        120 € je cena tábora aj s120 € je cena tábora aj s120 € je cena tábora aj s120 € je cena tábora aj s    dopravou zo Žilinydopravou zo Žilinydopravou zo Žilinydopravou zo Žiliny    

→ Pre deti, ktoré pravidelne navštevujú detskú 
besiedku v ECAV Žilina alebo hodiny evanjelického 
náboženstva v Žiline a okolí, je cena 100 €100 €100 €100 €. 

ČO POTREBUJEO POTREBUJEO POTREBUJEO POTREBUJEŠŠŠŠ    UROBIUROBIUROBIUROBIŤ????    Vyplnenú prihláškuVyplnenú prihláškuVyplnenú prihláškuVyplnenú prihlášku spolu so súhlasom so 

spracovaním osobných údajov a príslušným poplatkom za tábor rodičia odovzdajú  na 
faru ECAVZA (Námestie Žilinskej Synody 2) alebo Alenke Vitkovskej (tel. 0949 
182 736) najneskôr do nedele 27. mája 2018najneskôr do nedele 27. mája 2018najneskôr do nedele 27. mája 2018najneskôr do nedele 27. mája 2018. Dieťa bude evidované ako prihlásené až 
po zaplatení poplatku za tábor. V prípade, že dieťa odhlásite po dátume 3.6.2018, zo 
zaplatenej sumy Vám odčítame storno poplatok 30 €. 
Podpísanú naskenovanú prihlášku môžete poslať aj mailom na: vitkovska_ala@atlas.sk.  
Za tábor je možné platiť aj prevodom na č. u.: SK63 0900 0000 0000SK63 0900 0000 0000SK63 0900 0000 0000SK63 0900 0000 0000    7650765076507650    9268926892689268 (do 

správy pre prijímateľa uveďte: DLT,DLT,DLT,DLT,    priezvisko a meno diepriezvisko a meno diepriezvisko a meno diepriezvisko a meno dieťaaaaťa,a,a,a, variabilnvariabilnvariabilnvariabilnýýýý    symbolsymbolsymbolsymbol je 9999999999999999)  
VVVV    priebehu mesiaca jún Vám pošleme podrobnejšie informácie.priebehu mesiaca jún Vám pošleme podrobnejšie informácie.priebehu mesiaca jún Vám pošleme podrobnejšie informácie.priebehu mesiaca jún Vám pošleme podrobnejšie informácie.    

NNNNEEEEVVVVÁÁÁÁHHHHAAAAJJJJ    AAAA    VVVVYYYYDDDDAAAAJJJJ    SSSSAAAA    SSSS    NNNNAAAAMMMMIIII    ZZZZAAAA    DDDDOOOOBBBBRRRROOOODDDDRRRRUUUUŽŽŽŽSSSSTTTTVVVVOOOOMMMM!!!!    
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POTULIEK POTULIEK POTULIEK POTULIEK 
PRÍRODOUPRÍRODOUPRÍRODOUPRÍRODOU    



Letný detský tábor ECAVZA 2018 
 

PRIHLÁŠKA na letný tábor detí 2018 
 

Meno a priezvisko: ______________________________________________________________  

Bydlisko: ______________________________________________________________________ 

Dátum narodenia: ___________________ Tel. číslo rodičov: ____________________________ 

Email rodiča (ČITATEĽNE!!!): ______________________________________________________  

Zdravotná poisťovňa, v ktorej je dieťa poistené: ______________________________________  

Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo detského tábora na chate Homôlka v termíne: 9. –15. 7. 2018.  

Podpisy rodičov/ zákonných zástupcov:____________________________________________  

Veľkosť trička (zakrúžkujte): 

 

 

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina, 
ecavza@ecavza.sk, 0949/182736 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú 
zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovania služby Detský letný tábor 2018 a zaväzuje sa 
nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú uchovávané po dobu 1 
rok. Osobné údaje dieťaťa budú ďalej poskytnuté tretím osobám: ubytovacie zariadenie, komerčná úrazová 
poisťovňa.  

1. Ako zákonný zástupca dieťaťa prehlasujem, že v súlade so zákonom o ochrane osobných  údajov  

�  súhlasím �  nesúhlasím 

so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré som 
poskytol/la prevádzkovateľovi, za účelom poskytovania služby Detský letný tábor. 

2. Ako zákonný zástupca dieťaťa prehlasujem, že v súlade so zákonom o ochrane osobných  údajov  

�  súhlasím �  nesúhlasím 

so zverejnením fotografií z letného tábora na webovej stránke www.ecavza.sk a v materiáloch cirkevného 
zboru. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 3 rokov od ukončenia detského letného tábora. 

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov v ustanoveniach §21 
- §24, §26 a §27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (viď. *Práva dotknutej osoby), o ktorých rodič 
prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany 
prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 19 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných 
údajov. 

V ..............................., dňa ..................                  ................................................................ 
                                                                                          podpis rodiča / zákonného zástupcu 

*Práva dotknutej osoby 

− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  

− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel 
ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné 
kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. 

− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 
zákona 18/2018.   

− Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané 
podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad 
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.  

− Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak 
je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.    

Vek (roky)          4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 12-14 

EUR veľkosť 110 116 128 140 152 164 

Hrudník (cm) 58 60 64 68 72 76 

Pás (cm) 54 56 59 62 65 68 

Boky (cm) 62 64 68 74 80 86 


