Podmienkou pre nástup do kempu
je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, ktorá sa odovzdá
poverenej osobe a čitateľne vyplnené, podpísané prehlásenie o zdravotnej
spôsobilosti, bez infekčnosti, bezpečnosti ,pravidiel správania, prípadne
vreckové (pobytové kempy) pre účastníka kempu doporučujeme (max. 30
eur ) v označenej obálke s menom účastníka.
V prípade nedodania všetkých potrebných náležitostí nebude účastník
prijatý do kempu !
Bezpečnosť a pravidlá správania
Svojím podpisom rodičia (zákonný zástupca) vyjadrujú súhlas: Prehlasujem, že som
si vedomý a beriem na vedomie, že organizátor kempu nenesie zodpovednosť za
prípadné škody na majetku a zdraví, alebo za zranenie súvisiace s účasťou v kempe
alebo jeho návštevou, pokiaľ účastník kempu nedodržal bezpečnosť a pravidlá
správania, o ktorých bol oboznámený. Za škody spôsobené na zdraví, majetku
účastníka kempu iným účastníkom kempu, spôsobené nedodržaním bezpečnosti
a pravidlami správania účastníkom kempu , ktorý túto škodu spôsobil zodpovedá
v plnom rozsahu zákonný zástupca účastníka, ktorý túto škodu spôsobil a bude ju
musieť uhradiť. Organizátor má právo po hrubom porušení bezpečnosti a pravidiel
správania vylúčiť účastníka z kempu bez náhrady trov kempu.
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Súhlas so spracovaním osobných údajov a ochrana osobnosti
Účastník kempu berie na vedomie, že občianske združenie AKTIVITY TALENT, OZ
AKTIVITY TALENT je správcom osobných údajov v súlade s nariadením o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, potvrdzujem, že súhlasím a dávam občianskemu združeniu Aktivity
talent, OZ AKTIVITY TALENT súhlas so spracovaním osobných údajov a to v
rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum
narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál,
zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné
údaje“), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane
propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa
poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv
vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na
adresu OZ AKTIVITY TALENT, J. Poničana 2407/55, 960 01 Zvolen .
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