
 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Lesnícke a drevárske múzeum 

 
 

 

TÁBOR V MÚZEU ALEBO HĽADANIE ODPOVEDÍ 
 

 

Denný tábor pre deti základných škôl, priamo v Lesníckom a drevárskom múzeu na Námestí SNP č. 23/35 vo Zvolene, plný 

kvalitného, zaujímavého a veselého programu so zabezpečeným dozorom, lektormi, obedom, pitným režimom a zdravotnou 

službou. 
 

Cena na deň je 12,00 € 

Poistenie dieťaťa nie je povinné a nie je zahrnuté v cene tábora. Odporúčame rodičom jeho zabezpečenie vo vlastnej réžii. 
 

P r i h l á š k a 
Účastník tábora: 

 

Meno: ....................................................................................................................   Vek:  ................................ 

 

Adresa:   ............................................................................................................................................................. 

 

Termín:                                    1. – 4. júl 2019                                       8. – 12. júl 2019 

 

Súhlas zákonného zástupcu (čl. 8 GDPR) účastníka tábora: 

 

Meno: ............................................................................................................................................................... 

 

Adresa:   ..................................................................................... ........................................................................ 

 

Telefón:  .............................................   E-mail:   ...............................................................................................  

 

V zmysle platného všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. súhlasím so spracúvaním 

osobných údajov, aj osobných údajov môjho dieťaťa, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Spracovacím 

účelom týchto osobných údajov je Tábor v múzeu alebo hľadanie odpovedí, s archivačnou lehotou 5 rokov. Ako dotknutá osoba 

som si vedomá, že na základe čl. 7 ods. 3 GDPR mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (písomným odvolaním v sídle 

Prevádzkovateľa, zaslaním písomného odvolania muzeum@ldmzvolen.sk). 
 

         Dátum a podpis zákonného 

 súhlasím        zástupcu účastníka tábora  .................................................................................................. 

 

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik; Námestie SNP 8; 

975 66  Banská Bystrica; IČO: 36 038 351 sú uvedené na stránke www.lesy.sk (záložka Ochrana osobných údajov). 
 

 

Čestné prehlásenie 

 

Čestne prehlasujem, že môj syn/dcéra ................................................................... je spôsobilý/á na pobyt v dennom tábore 

Lesníckeho a drevárskeho múzea a neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Som si vedomý/á právnych následkov v prípade 

nepravdivého uvedenia skutočností, najmä dopustenia sa priestupku podľa § 56 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia.   

Dátum a podpis zákonného zástupcu účastníka tábora   ............................................................................................ 

 

 Platbu za celý turnus tábora je potrebné uhradiť v hotovosti priamo v pokladni múzea do 8,00 hod. v 1. deň turnusu. 

 V prípade choroby dieťaťa pred začatím tábora sa vracia celá platba za tábor po predložení lekárskeho potvrdenia. 

V prípade odhlásenia dieťaťa zo zdravotných dôvodov počas tábora, vracia sa mu 60% finančných prostriedkov za 

deň, kedy dieťa nenastúpi do tábora.  

 Vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s kópiou preukazu poistenca je potrebné poslať poštou na adresu Lesníckeho 

a drevárskeho múzea (Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen) do 14. 6. 2019, prípadne doniesť osobne.  

 Zaslať elektronicky naskenovanú prihlášku NESTAČÍ!  

 

Bližšie informácie poskytneme na: +421 918 828 709, lubica.richterova@lesy.sk 

mailto:muzeum@ldmzvolen.sk

