POZVÁNKA
Stanový tábor Royal Rangers

Zlomené putá
Termín:
Miesto:
Cena tábora:

6.7. - 13.7.2019
Nová Lehota – Dolina
už od 55 €/dieťa

Ahoj! Príď s nami zažiť dobrodružstvo! Prenesieme sa niekoľko storočí do minulosti,
práve do obdobia, keď sa rúcal systém otrokárstva a prichádzala sloboda. Nebolo to ale
jednoduché. Bol to ťažký boj. Ako to dopadne? Budú hrdinovia nášho príbehu nakoniec
oslobodení? A obstoja v získanej slobode? Príď medzi nás a staň sa súčasťou príbehu !
Milé deti, vážení rodičia.
Blíži sa ďalší skvelý tábor, ktorý pre vás pripravili vedúci Royal Rangers na Slovensku. Môžu sa ho zúčastniť dievčatá a chlapci, ktorí
dovŕšili vek 8 rokov a neprekročili 15 rokov. Vydaj sa s nami na cestu plnú dobrodružstiev! Spolu zdoláme výzvy, ktoré ležia pred nami.
A to všetko v krásnej prírode...
Tak príď na náš tábor, si srdečne pozvaný. Nevadí, ak nie si Ranger, stačí ak máš chuť a odvahu. Nebudeš ľutovať.
Náplňou tábora nebudú žiadne nebezpečné akcie, ale chceme vás naučiť zručnostiam, ktoré sa vám v živote určite zídu. Napríklad:
nájsť odvahu prekonať prekážky, zvládnuť a prekonať strach, nesmelosť a pocity menejcennosti, naučiť sa viac samostatnosti pri varení
jedla, obliekaní, spánku, hygiene a ďalšie potrebné veci pre život. Sme kresťanská organizácia, preto sa budeme učiť základom kresťanskej
viery a morálky, ako prežiť v džungli dnešnej spoločnosti. Táboríme podľa pravidiel Royal Rangers, to znamená, že žijeme v kmeňoch po 68 detí, spíme v stanoch, väčšinu jedla si varíme sami, staráme sa o mladších a hrou sa pripravujeme na život. Viac informácií o našich
minulých aktivitách nájdete na www.royal-rangers.sk. Veríme, že tohtoročný tábor bude opäť pre všetkých veľkým dobrodružstvom, na
ktoré budeme radi spomínať.

Teší sa na Vás tím vedúcich RR.

Prihláška, platba, podmienky účasti
Záväzný postup krokov pri prihlasovaní na tábor:
1. Odoslať v termíne Prihlášku – Časť 1 spolu s vyplneným a podpísaným Súhlasom zákonného zástupcu.
2.
3.
4.

Nasledujúce body sa týkajú len tých, ktorí dostanú od nás potvrdenie o prijatí na tábor.
Po obdržaní potvrdenia o prijatí, zaplatiť stanovenú cenu. V prípade nezaplatenia účastníckeho poplatku sa dieťa považuje za
neprihlásené.
Zaslať emailom a originál priniesť na registráciu Potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti – Časť 2.
Priniesť na registráciu Vyhlásenie rodičov (s dátumom nástupu) – Časť 3.

Prihlášku (časť 1) odoslať čo najskôr na adresu Royal Rangers v SR, Centrum II 94/59-51, 018 41 Dubnica nad Váhom, najneskôr
však do 16.6.2019. Na tábor je možné prijať len obmedzený počet detí. Prijaté budú najskôr prihlásené deti podľa poradia v maximálnom
počte, ktorý bude povolený pre tábor. O prijatí na tábor, prípadne voľných miestach je možné sa informovať na čísle 0902 064636 alebo
0948 RANGER. Do siedmich dní po doručení prihlášky budú všetci vyrozumení o prijatí/neprijatí na tábor, a to prednostne
elektronickou formou na kontaktný e-mail. Vo vyrozumení budú v prípade prijatia aj ďalšie inštrukcie platbe za tábor, Potvrdení lekára (Časť
2), Vyhlásení rodičov (Časť 3), nástupe na tábor a povinnom vybavení dieťaťa. POZOR! CENA TÁBORA ZÁVISÍ OD DÁTUMU
DORUČENIA PRIHLÁŠKY (rozhoduje poštové razítko odosielajúcej pošty).
Prihlásenie sa

do 31.5.2019
od 1.6. do 16.6. 2019

cena 55 € za každé dieťa
cena 65 € (za ďalšieho súrodenca 60 €)

Prosíme, poplatok plaťte AŽ PO VYROZUMENÍ o prijatí dieťaťa na tábor. Údaje potrebné k platbe dostanete po prihlásení dieťaťa.
Podmienky účasti:
- prijatie na tábor (včasné prihlásenie, vek od 8 do 15 rokov)
- Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (časť 2) –
POZOR!!! Nesmie byť staršie ako 1 mesiac

- preukaz poistenca a kópia preukazu poistenca
- Vyhlásenie zákonných zástupcov (časť 3)
- včas zaplatený poplatok
- Súhlasy zákonného zástupcu

NOVÉ
Info pre rodičov: Novela Zákonníka práce platná od 1.1.2019 umožňuje zamestnancom firiem zamestnávajúcich viac ako 49 zamestnancov,
požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Je možné využiť toto ustanovenie aj v prípade nášho tábora. Odporúčame rodičom vopred
si túto možnosť overiť u svojho zamestnávateľa a na základe žiadosti rodiča potom združenie Royal Rangers vystaví zákonnému zástupcovi
účtovné doklady, ktoré preukážu oprávnenosť výdavkov za tábor.
Kontakt: Royal Rangers v SR, Centrum II 94/59-51, 018 41 Dubnica nad Váhom, office@royal-rangers.sk , 0902 064 636 alebo 0948 RANGER

PRIHLÁŠKA

časť 1

na tábor Royal Rangers – ZZlloom
meennéé ppuuttáá
Termín: 6.7.- 13.7.2019
Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na uvedený tábor a tým vyjadrujem svoj súhlas s použitím osobných údajov môjho dieťaťa
pre účely spojené s organizáciou táborov Royal Rangers v SR. Podrobnosti súhlasu sú dostupné na www.royal-rangers.sk

Meno: _______________________________ Adresa: _____________________________________________
Dátum narodenia: ______________________ Zdravotná poisťovňa (číslo): ____________________________
Telefón k rodičom: _____________________ Kontaktný email na rodiča: _____________________________
Obmedzenia/zvláštnosti: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Záväzne prinesiem / neprinesiem* vlastný ........ - miestny stan. V prípade vlastného stanu súhlasím / nesúhlasím* s tým, aby v mojom
stane spali aj iné deti.
Požadujem / nepožadujem* vystaviť potvrdenie o účasti dieťaťa na tábore a zaplatení poplatku pre účel poskytnutia príspevku na
rekreáciu v zmysle Zákonníka práce alebo sociálneho fondu.
*

Nehodiace prečiarknite.
Súhlasy zákonného zástupcu

□ Súhlasím (označiť krížikom) so všetkými uvedenými podmienkami pre účasť na tábore, v prípade prijatia dieťaťa na tábor v lehote zaplatím
poplatok; súhlasím s použitím prípadného prebytku finančných prostriedkov na rozvoj združenia. Beriem na vedomie, že odo mňa bude požadovaná
náhrada prípadnej škody, ktorú by preukázateľne spôsobilo moje dieťa.

□ Súhlasím (označiť krížikom) s použitím osobných údajov pre potreby organizácie tábora v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Súhlasím s použitím foto a
videodokumentácie za účelom propagácie našej činnosti na webovej stránke združenia, v tlačených propagačných materiáloch, vo verejných
priestoroch miestnych pobočiek združenia.
□ Vyhlasujem a potvrdzujem (označiť krížikom), že som poskytol/poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Rovnako vyhlasujem a
potvrdzujem, že súhlas so spracovávaním osobných údajov dieťaťa som udelil/udelila dobrovoľne a vážne, že mi pred získaním osobných údajov
dieťaťa boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 a 14 nariadenia vrátane informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom podľa čl. 15 nariadenia a práva na ich opravu/vymazanie/obmedzenie spracovávania podľa čl. 16, 17, 18 nariadenia alebo práva namietať
proti spracovávaniu podľa článku 21 nariadenia ako aj práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia; ktoré sú uvedené v dokumente
„Chránime Vaše osobné údaje,“ zverejnenom na webovej stránke združenia www.royal-rangers.sk , ktorý Vám bol zaslaný aj emailom.
Potvrdzujem, že som

□ bol

(označiť krížikom)

informovaný o práve odvolať svoj udelený súhlas so spracovávaním osobných údajov dieťaťa rovnako jednoduchým spôsobom, akým som ho udelil
– zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Royal Rangers v Slovenskej republike, Centrum II 94/59-61, 01841 Dubnica nad Váhom, bez toho, aby to
malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním podľa čl. 7 ads. 3 nariadenia.

Súhlasy označiť krížikom.
Bez súhlasov nie je možné prijať dieťa na tábor.

V _________________ dňa: __________________

________________________________
podpis zákonného zástupcu

Túto prihlášku odoslať čo najskôr na adresu Royal Rangers v SR, Centrum II 94/59-51, 01841 Dubnica nad Váhom, najneskôr však do 16.6.2019
na tábor je možné prijať len obmedzený počet detí). O prijatí na tábor, prípadne voľných miestach, je možné sa informovať na čísle 0902 064 636
alebo 0948 RANGER. Do siedmich dní od doručenia prihlášky budú všetci vyrozumení (prednostne e-mailom) o prijatí/neprijatí na tábor aj
s ďalšími inštrukciami. Bez prihlášky nie je možné dieťa na tábor prijať !!!

