Evanjelické gymnázium
J. A. Komenského Košice

úvodný kemp
budúcich primanov

18.-21. august 2018
VEľKÝ SLAVKOV MLADEžNíCKE CENTRum
Zážitky
M Zábavné hry
M Rozhovory
M Noví kamaráti
M

€60,-

€30,- záloha pri
prihlásení

PREČO PRÍSŤ • Bude tam kooooopec zábavy,
pesničiek, rozhovorov, hier a športu..., ale hlavne
budeš mať možnosť spoznať budúcich spolužiakov ešte skôr, ako si spolu sadnete do školských
lavíc.
cena obnáša • dopravu, ubytovanie, stravu, úrazové poistenie, bohatý program a dobrú
náladu.
AKO sa prihlásiť • Vypísanú záväznú prihlášku s úhradou zálohy odovzdajte na sekretariáte
školy do 22. júna 2018. Bez úhrady poplatku
prihlášku nezaregistrujeme.

STORNO PRIHLÁŠKY • je možné najneskôr 10
pracovných dní pred začiatkom tábora.
INFORMÁCIE O ceste tam a späť • Odchod:
Sobota, zraz na vlakovej stanici 7:30, odchod
vlaku 08,07 smer Poprad. Návrat: Utorok 19:53
na vlakovej stanici v Košiciach.
MAJ NA ZRETELI • My organizátori neručíme
za stratu cenností, preto zváž, čo všetko zbalíš
do svojej cestovnej tašky, ktorú budeš schopný
sám uniesť.
KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV
• Dušan Havrila (učiteľ a farár)
> +421 905 155 749 > havrilad@centrum.sk

"""

PRIHLÁŠKA EGJAK kemp 2018
Meno a priezvisko žiaka:
..............................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................................
Email (na ktorý zašleme INFOlist pred
začiatkom kempu):
..............................................................................................................
Diéta / užívané lieky: (napíš na zadnú s.)

Adresa bydliska:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Meno zákonného zástupcu:
..............................................................................................................
Telefón, na ktorom je možné zastihnúť
osobu zodpovednú za žiaka:
..............................................................................................................

Prehlásenie Súhlasím - nesúhlasím
(nehodiace sa preškrtnite), aby po skončení kempu šiel môj syn/moja dcéra zo
Železničnej stanice domov sám/sama.
..................................................................................................................
podpis zákonného zástupcu

Vyplní evanjelické gymnázium
Prihláška prijatá dňa: ...................................................
Uhradený poplatok: ......................................................
Podpis: ........................................................................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný zákonný zástupca (meno a priezvisko) .....................................................................................................................................................
udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Evanjelickému gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach
so spracúvaním osobných údajov nášho dieťaťa
(meno a priezvisko dieťa): ….........................................………………………….........................................................................................,
teda údajov uvedených v prihláške na úvodný kemp budúcich primanov na EGJAK.
Zároveň súhlasím, aby fotografie, audio a video záznam z tohto podujatia mohli byt zverejnené na web stránke školy EGJAK,
alebo ako súčasť správy pre média.
Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. sú uvedené v prílohe tohto súhlasu.

V............................................................................................ dátum: .............................................................................. podpis: ..............................................................................

"""

Čestné prehlásenie
(odovzdať pri nástupe na kemp)
Prehlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu ani osobám žijúcim v spoločnej
domácnosti karanténne opatrenia a nie je mi známe, že v dome respektíve v byte v ktorom bývam, alebo v jeho okolí sa vyskytlo v posledných tridsiatich dňoch ochorenie na nákazlivú chorobu.
Zároveň prehlasujeme, že mne zverená osoba
(meno priezvisko) ................................................................................................................................... narodený(-á) dňa .................................................................
netrpí žiadnymi zdravotnými ťažkosťami, infekčným ochorením, alebo chorobou, ktorá by mohla ohroziť jeho/jej zdravie, alebo
zdravie iných ľudí počas cesty a pobytu na LETNOM KEMPE v termíne 18. - 21. 8. 2018 v Mládežníckom centre veľký
slavkov (Vysoké Tatry).
Zároveň svojím podpisom beriem na vedomie, že v prípade nerešpektovania pobytového programu a poriadku, nedisciplinovanosti počas športovej a inej činnosti, ako aj celého programu dávam súhlas k tomu, aby bolo naše dieťa vylúčené z pobytu
PRIMA CAMP a na náklady rodičov odprevadené domov, ak si rodičia nebudú môcť zabezpečiť odvoz dieťaťa sami.
V prípade zamlčania dôležitých skutočností som si vedomý(-á) právnych dôsledkov, ktoré by ma postihli, keby toto moje čestné
prehlásenie nebolo pravdivé..

V............................................................................................ dátum: .............................................................................. podpis: ..............................................................................

