Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Obišovce
Obišovce 186, 044 81 Kysak
Tel.: 0902 277 898; IČO: 31999361; DIČ: 2021246029; IBAN SK66 7500 0000 0040 1249 6590

e-mail: obisovce@ecav.sk web: www.lutheran.sk

Milí rodičia,
Evanjelický a.v. cirkevný zbor Obišovce s podporou obce Kysak a Obišovce pripravuje
aj tohto roku detský tábor pre deti do 12 rokov v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku.
Ide o 5-dňový tábor s názvom: „Olympijské hry“.
 Termín tábora: 23. - 27.7.2018
 Vek: deti do 12 rokov (pre menšie ako 6-ročné deti je možný doprovod)
 Strava: bude zabezpečená 5-krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera
 Doprava: vlakom zo Železničnej stanice v Kysaku v pondelok 23.7.2018 o 8:21 hod.
(R Dargov) do Liptovského Hrádku; príchod v piatok 27.7.2018 o 15:15 hod. späť
na Železničnú stanicu v Kysaku
 Cena tábora: 55,- eur na celý pobyt pre dieťa, ako aj pre doprovod. Keďže tábor
sponzorsky podporujú miestne obce, cena pre miestne
deti je 40,- eur.
 Ubytovanie:
je
zabezpečené
na
posteliach
v priestoroch Janoškovho domu, ktorého kapacita je 45
miest. Spacák nie je potrebný.
 Presné pokyny zverejníme pred začiatkom tábora
na stránkach nášho zboru a obcí Kysak a Obišovce.
Prihlášky doručte do 10. júla 2018 na Evanjelický a.v. farský
úrad, prípadne kontaktným osobám. Ďakujeme.
Adresa: Obišovce 186, 044 81
Kontaktné osoby:
Jaroslav Petro 0902 277 898
Milan Richtarik 0911 881 455
Božena Buzogáňová 0908 646 815
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prihláška
Svojím podpisom prihlasujeme svoje dieťa …..................................................., dátum
narodenia ………......................, bydlisko ...............................................................................
na detský biblický tábor „Olympijské hry“ v dňoch 23. – 27. júla 2018 v Janoškovom dome
v Liptovskom Hrádku.
Ako zákonní zástupcovia nášho dieťaťa týmto poskytujeme CZ ECAV na Slovensku Obišovce
súhlas podľa § 7 ods.1 a 2 Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov so spracovaním osobných údajov (mena, priezviska, dátum narodenia, bydlisko) na účely
tábora.
podpisy zákonných zástupcov: ................................................

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

Ako zákonní zástupcovia nášho dieťaťa týmto dávame - nedávame súhlas CZ ECAV na
Slovensku Obišovce podľa Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov na zverejnenie fotografií môjho dieťaťa na oficiálnej web stránke Cirkevného zboru
a zborového časopisu.
podpisy zákonných zástupcov: ................................................
Tento súhlas platí až do odvolania.
Telefónny kontakt na zodpovednú osobu:

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

