TeCeMko – TRENČIANSKE CENTRUM MLÁDEŽE
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Záväzná prihláška účastníkov - hromadná / záväzný súhlas zákonného zástupcu
s účasťou neplnoletého na výlete ŠÚTOVSKÉ VODOPÁDY
Termín výletu: 24.10.2015 – sobota, zraz 8.00 hod. Trenčín, Jilemnického 24 – parkovisko pred SOŠ
obchodu a služieb, 8.30 hod. Adamovské Kochanovce na hlavnej ceste pred Detským domovom

Názov projektu: POZNAJ SVOJU KRAJINU A ZAŽI OUTDOOR DOBRODRUŽSTVO
Zoznam a osobné údaje účastníkov:
Poradové
číslo

Meno a priezvisko

Rok
narodenia

Adresa bydliska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Osobné údaje zákonného zástupcu neplnoletých účastníkov do 18 rokov:

Meno

Priezvisko

Mobil
Vzťah k účastníkovi
(matka, otec, iné)
Adresa bydliska

E-mail

1

Vyhlásenie účastníka / zákonného zástupcu:
Svojim podpisom záväzne prihlasujem a súhlasím s účasťou dieťaťa/účastníka na 1-dňovom výlete na Šútovské
vodopády. Zároveň týmto dobrovoľne udeľujem organizácii TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
súhlas so správou (evidenciou), spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v databáze inštitúcie a so
spracovaním a zverejnením fotografií a videí z výletu, na ktorých sa účastník objavuje, oprávnenými osobami za
účelom propagácie a vzdelávania v oblasti práce s mládežou, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas so
spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti
o likvidáciu svojich osobných údajov. Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol / uviedla v prihláške sú
pravdivé.

V ............................, dňa .......................

...................................................................
Podpis kompetentného zástupcu,
pečiatka organizácie

Informácia pre účastníkov:
Cieľom projektu je poznávať krásy Slovenska, naučiť sa tímovej spolupráci a aktívne tráviť voľný čas. V rámci výletu je
pre účastníkov kompletne hradená doprava z Trenčína do Šútova a späť. Odporúčame pribaliť celodennú stravu, pitie,
v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť. Sladká odmena bude pre každého .
V prípade otázok kontaktujte: Zuzana Ševčíková (0919 136 192)
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