

I. časť : Záväzná prihláška dieťaťa do denného tábora

Prihlasujem moje dieťa do denného tábora so zameraním na športovo-poznávaciu činnosť, ktorý organizuje GMH Hnúšťa.

Termín :       2.7. – 4. 7. 2019  (3dni) 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s činnosťou v tábore vo výške 5,-€ na 1 táborový deň osobne u vedúcej tábora Mgr. Kataríny Srokovej do 2. 7. 2019.

Meno a priezvisko dieťaťa:..........................................................................................................

Dátum narodenia:........................................................................................................................

Bydlisko(presná adresa):..............................................................................................................

Zákonný zástupca: :......................................................................................................................

Telefón: ............................................email: .................................................................................
 




 V Hnúšti   ....................................			           ____________________________
	 		                                                                  Podpis zákonného zástupcu







Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Sroková      tel.: 0903 107 404









II. časť : Prehlásenie rodičov     (odovzdajte  pri nástupe dieťaťa do tábora)

 Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/, ktoré nie je žiakom GMH Hnúšťa nie je organizátorom poistený (úraz, krádež).


V Hnúšti   ............................					  ________________________
							    	    Podpis zákonného zástupcu

Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,   prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie napr. /hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita.
Som si vedomá/ý právnych následkov  v prípade nepravdivého vyhlásenia, som si vedomý /á/, že by som sa dopustil /a/ priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z.z o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov. 

V Hnúšti ..................					              ________________________
(Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni!)                              Podpis zákonného zástupcu
                                                                                 
 Upozornenie na zdravotný stav dieťaťa
Prekonané alebo chronické  choroby:...........................................................................................

Alergia na:.....................................................................................................................................

Zdravotné zvláštnosti a upozornenia:...........................................................................................

Lieky, ktoré užíva:........................................................................................................................

Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich označené menom a spôsobom podávania lieku vedúcemu tábora !















 Potvrdzujem, že moje dieťa:

a/ bude odchádzať z tábora     samé / v sprievode rodičov 
b/ je  - nie je alergické / ak áno – uveďte čo vyvoláva alergickú reakciu


                                                                                                 ________________________
							     	    Podpis zákonného zástupcu








Písomný záznam z poučenia

Svojím podpisom............................ (meno a priezvisko žiaka)  potvrdzujem, že som bol/a poučený/á dňa ................................... o organizačných a bezpečnostných zásadách , ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celého sústredenia, ktorá sa bude konať v dňoch 2.- 4.7.2019. Zároveň sa svojím podpisom zaväzujem k ich dodržiavaniu.
                                  
......................................................
                                                                                                                 Podpis žiaka


Svojím podpisom............................ (meno a priezvisko rodiča)  potvrdzujem, že som bol/a poučený/á dňa ................................... o organizačných a bezpečnostných zásadách , ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celého sústredenia, ktorá sa bude konať v dňoch 2.- 4.7.2019. Zároveň sa svojím podpisom zaväzujem, že moje dieťa ich bude dodržiavať.
                             

     ......................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                 Podpis rodiča  

















1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (ďalej len rodičom), na jednej strane a obstarávateľom (ďalej len organizátorom) na druhej strane vzniká odovzdaním riadne vyplnenej Prihlášky do tábora, (ďalej len Prihlášky), resp. jej prijatia organizátorom. 
2. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA) 
2.1. Rodič je povinný: Odovzdať riadne vyplnenú prihlášku, "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" dodržať podmienky v ňom. 2. 7. 2019 priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas. Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte počas jeho trvania. 
2.2. Rodič má právo: Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke organizátorom. Odstúpiť od prihlášky do tábora v prípade porušenia zmluvných podmienok organizátorom. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu, či náhradu. Organizátor prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim tábora a to do max. do 3 mesiacov po ukončení tábora. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované. Byť včas oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu služieb a ceny. 
3. POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA 
3.1. Organizátor je povinný: Poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach tábora, miesto a hodinu zrazu a to najneskôr 5 dní pred začiatkom tábora. V priebehu tábora riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby. 3.2. Organizátor má právo: V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, agresivita, neslušné správanie a pod.) ukončiť dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby. Zrušiť tábor v týchto prípadoch: a) z dôvodu vyššej moci (tzv. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zhoršenie zdravotných, či hygienických podmienok v zariadení, zlyhanie prevádzky schopnosti.
b) z dôvodu neobsadenosti tábora dostatočným množstvom účastníkov 
Odstúpiť od Prihlášky v prípade, že rodič nesplní zmluvné podmienky. Pri zrušení tábora z dôvodov "a" aj "b", bude rodičovi vrátená plná cena tábora. 
Zároveň rodič nemá nárok na žiadne ďalšie náklady.
Organizátor má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu. 
4. OCHRANA DETÍ NA TÁBORE: Organizátor neoznamuje rodičom bežné ochorenia. Infekčné ochorenia potvrdené lekárom v spádovej oblasti oprávňuje organizátora k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodičov. Ak sa choroba prejaví v druhej polovici pobytu, nemá rodič nárok na vrátenie zvyšnej platby. Ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby. 
5. SLUŽBY Strava: je podávaná 1x denne + pitný režim. Program: je daný charakteristikou tábora uvedeného v propagačných materiáloch. Organizátor si vyhradzuje právo na jeho zmenu. 
6. CENA TÁBORA
 Je uvedená v propagačných materiáloch organizátora 
Rodič podpísaním prihlášky do tábora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Zmluvnými podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!




             ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA NA SÚSTREDENÍ:
Na činnosti, ktorá sa organizuje , sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, oznámenom vedúcimi tábora;
Žiak je povinný počas sústredenia, ako aj prestávok chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov;
Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia trénerov na predchádzanie úrazom;
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúceho trénera;
Žiaci nesmú v celom areáli fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy;
Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom;
V telocvični aj ostatných priestoroch  (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané všetky nebezpečné činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie, skákanie, kĺzanie a hádzanie; 
Pri otváraní a zatváraní okien je potrebná osobitná pozornosť; 
Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezení na okna a parapety alebo sadanie na nich;  
Všetky dvere na nábytku musia byť pozatvárané;
Zvýšenú pozornosť je nutné venovať všetkým rohom a hranám v miestnosti;
Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je tréner povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu;
Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky : Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú spolužiakov, bez dovolenia nesmú opustiť areál chaty;
Žiak je povinný na svojom pracovisku udržiavať čistotu a poriadok;
Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad trénera, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami; 
 Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené;
Každý žiak je povinný : - dodržiavať čistotu a poriadok, - zamestnávať sa pridelenou úlohou, - Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore;
Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv; 
Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod.; 
Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy; 
 Pred začatím každej novej hry, súťaže či cviku je nutné vysvetliť pravidlá či postup a overiť, či boli žiakmi pochopené. 
Na sústredení sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie;
Žiaci sú povinní dodržiavať pitný režim









Súhlas dotknutej osoby
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Pre prevádzkovateľa: 
Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa

Dole podpísaný zákonný zástupca 	............................................................................................
trvalým bydliskom 			............................................................................................                               
zákonný zástupca žiaka 		............................................................................................
narodený 				............................................................................................
trvalým bydliskom 			............................................................................................

dávam Gymnáziu  Mateja Hrebendu Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa    súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:

	zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,    
	zverejňovania výsledkov súťaží organizovaných školou v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,

uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných a ručných prác v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
zverejňovania súpisiek pre rôzne žiacke, školské a mimoškolské súťaže,
poskytovania osobných údajov pre ubytovanie, cestovné zľavy, ... na školských výletoch, kurzoch, pri zľavách na vstup do múzeí, divadiel, kín, ďalších inštitúcií navštívených počas školského roka a ďalších školských akciách,

v rozsahu: - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, trieda a názov školy, 

	áno	                      nie              

	zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,  

  
zverejňovania výsledkov súťaží organizovaných školou v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných a ručných prác v priestoroch školy na webovom sídle školy, faceebookovej stránke školy, webovej stránke youtube, instagram a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, 

v rozsahu: individuálne a spoločné fotografie, video a audio záznam,

	áno	                      nie              


Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie, udeľujem dobrovoľne  na obdobie školskej dochádzky menovaného žiaka v Gymnázium ... .
 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 


 


V Hnúšti,  dňa  





	.........................................................
	               podpis zákonného zástupcu žiaka



































