PRIHLÁŠKA NA CHATU VO VYŠNÝCH RUŽBACHOCH AUGUST 2021
Na základe tejto prihlášky prihlasujem svoje dieťa na pobyt na chate v obci Vyšné
Ružbachy v termíne od 29.8. (nedeľa pred zhromaždením, prvé zabezpečené jedlo je obed)
do 1.9.2021 (streda, končíme raňajkami).
POVINNÉ ÚDAJE:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Kontaktný email:
Telefónny kontakt:
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
Ukončená trieda na ZŠ v čase konania
akcie:
S kým by chcelo byť dieťa ubytované:
Má dieťa diétu, pre ktorú potrebuje
upravenú stravu? (Ak áno, akú?)
Kresťanské spoločenstvo, ktoré navštevuje
min. 1 rodič dieťaťa:
* Pobyt na chate je prednostne organizovaný pre Kresťanské spoločenstvá spadajúce pod
služobný dar pastora Petra Minárika.
Dieťa je prijaté na chatu po odovzdaní podpísanej prihlášky a zaplatení poplatku za pobyt
vo výške 30 € na osobu najneskôr do 31.7.2021.

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov svojím podpisom súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov a
osobných údajov môjho dieťaťa za účelom poskytnutia služby – pobyt na chate. V prípade
naplnenia chaty do momentu doručenia prihlášky a zaplatenia poplatku si organizátor
vyhradzuje právo vrátiť prihlášku a dieťa na chatu neprijať.
V ..................... Dňa .....................
.....................................................
(podpis zákonného zástupcu)
Občianske združenie Kresťanské spoločenstvo Poprad, Moyzesova 27 (3368/25), 058 01
Poprad, IČO 319494280004

INFORMÁCIE PRE RODIČA:
V prípade potreby finančnej pomoci sa obráťte na svojho pastora, prípadne Moniku
Kučerovú.

Pri nástupe na chatu je potrebné odovzdať:

1/ Prehlásenie o bezinfekčnosti – vyplní a podpíše rodič/zákonný zástupca najskôr 1 deň
pred odchodom na chatu alebo priamo v deň nástupu
2/ Kópiu preukazu poistenca
3/ Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu - podpíše rodič/zákonný zástupca
4/ Kartičku na vlak

Prihlášku je možné odovzdať osobne Monika Kučerovej, alebo Márii Minárikovej, e-mailom
na adresu: monika.kucer@gmail.com, alebo poštou (na adresu Monika Kučerová, Allendeho
2789/44, 05951 Poprad).
Spôsob platby: v hotovosti Monika Kučerovej, alebo Márii Minárikovej v kancelárii pastora,
alebo prevodom na účet číslo: SK43 7500 0000 0040 2292 2661, kde v kolónke správa pre
prijímateľa napíšete „chata V.Ružbachy + meno prihláseného dieťaťa.
Kontakt: Monika Kučerová, tel. č. 0948 688 490, e-mail: monika.kucer@gmail.com

Občianske združenie Kresťanské spoločenstvo Poprad, Moyzesova 27 (3368/25), 058 01
Poprad, IČO 319494280004

