
Prihláška 
MUZIKANTSKÁ DIELŇA, Po gemersky hráme aj si zaspievame 

Horský hotel GERAVY (Dedinky) 
20.-24.8. 2018 

 

 

Údaje o dieťati:  

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

Dátum narodenia  ............................................................................ 

Zdravotná poisťovňa  ............................................................................ 

Hudobný nástroj  ............................................................................ 

Koľko rokov hrám na hore uvedený nástroj   ......................................... 

 

Údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi: 

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

Adresa bydliska  ............................................................................ 

Telefonický kontakt  ............................................................................ 

E-mail    ............................................................................  

 

Dôležité informácie o dieťati (alergie, lieky, obmedzenia) 

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

Dolupodpísaný /á/   ................................................. súhlasím -  nesúhlasím  so spracovaním  osobných 

údajov dieťaťa uvedených v prihláške v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v platnom znení pre účely Muzikantského tábora. Jedná sa o uverejnenie mena a priezviska, fotografie 

na webovej stránke a na facebooku Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Informácie 

o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. 

Poučenie podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z.: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas 

so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže 

súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie 

(karanténa, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

V Rožňave dňa:              -------------------------------------------- 

                podpis rodiča/zákonného zástupcu 

______________________________________________________________________________________ 

 

Záväznú prihlášku  je potrebné doručiť poštou (taktiež mailovou poštou) alebo osobne na adresu 

Gemerské osvetové stredisko,  Betliarska 8, 048 01 Rožňava.  Poplatok za tábor je 75,-€ , v ktorom je 

zahrnutá celodenná strava a občerstvenie počas pobytu, ubytovanie,  sprievodné programy, materiál na 

tvorivé dielne a práca lektorov. Poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu : SK53 8180 0000 

0070 0046 1773, BIC: SPSRSKBA , alebo osobne na Gemerskom osvetovom stredisku, až po uhradení 

poplatku je dieťa zaregistrované ako účastník Muzikantského tábora. Uzávierka prihlášok je do 20. júla, 

počet prihlásených je obmedzený. 

 

Kontakt a bližšie informácie: 
Mgr. Mária Hlaváčová, 0902 268 294, Betliarska 8, 048 01 Rožňava 


