
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PRIHLÁŠKA NA FARSKÝ DENNÝ TÁBOR 2021 
V termíne 26.07. – 31.07.2021 v Červeníku: 

Usporiadateľ: Rímskokatolícky farský úrad v Červeníku 
v spolupráci s občianskym združením C.I.N (ako puto) 

Údaje o účastníkovi: 

Meno a priezvisko...................................................................................................... 

Dátum narodenia...................................................................................................... 

Adresa: (ulica, číslo, obec, PSČ) ............................................................................. 

................................................................................................................................. 

V letnom tábore som už bol/a (zakrúžkuj): 
    0x 1x 2x 3x 4x viac krát 
Údaje o zákonnom zástupcovi: 

Meno a priezvisko: ........................................................................................ 

Kontakt - mobil: ........................................................................................ 
 
Svojim podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa na farský denný tábor v uvedenom termíne za uvedených 
podmienok a zároveň týmto dávam dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu C.I.N ako puto 
v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  môjho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa bydliska a dátum narodenia pre účely spracovania súvisiace s organizáciou farského denného tábora, 
ktorý sa uskutoční od 26.-31.7.2021. Zároveň svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných 
údajov, spracovaním a zverejnením fotografií z farského denného tábora na internetovej stránke 
www.farnostcervenik.sk a www.ozcin.sk, na sociálnej sieti Facebook a v tlači, v zmysle čl. 7 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon). 
 
V .....................................................  
 
Dňa ................................................. 
 

..................................................... 
      Podpis zákonného zástupcu 

 

Milí rodičia,  
Počas týchto letných prázdnin, by sme chceli organizovať farský denný tábor pre 
deti a mládež v našej farnosti.  Deti od 8 rokov a všetci mladí duchom sú vítaní. :) 
Počas týždňa v tábore, ktorý robíme v kresťanskom duchu, môžu deti s nami 
prežiť čas plný hier, dobrodružstiev a výletov, niečo sa naučiť a nájsť si nových 
kamarátov. Budeme spoločne spievať, hrať sa, deliť sa o radosť, jednoducho robiť 
to čo deti baví, ale predovšetkým vytvárať spoločenstvo, v ktorom je stále 
prítomný Ježiš. 
Predbežný program v prípade priaznivého počasia: 
Pondelok – výlet na Katarínku spojenú s opekačkou, 
Utorok -  hry, tvorivé dielne, športové hry,  
Streda – výlet na zámok a do ZOO Bojnice, nocľah v Prievidzi,  
Štvrtok – výlet Topolčianky, 
Piatok – športová olympiáda 
Sobota – hry, tvorivé dielne, záverečná opekačka s rodičmi 
 
Cena tábora je 80 Eur. 
V cene ja zahrnuté: strava, cestovné autobusom, vstupné poplatky pri výletoch 
a programový materiál. 
Prihlášku je nutné odovzdať v sakristii do 30. júna 2021. 
Upozorňujeme, že počet miest je obmedzený. 
 
Farský denný tábor začína každý deň (pon - sob) od 07:30h do 15:30h. 
V sobotu 31.7. ukončíme tábor spoločnou poobednou opekačkou v FPC. 
 
HYGIENICKÉ OPATRENIA: 
Ohľadom situácie COVID-19 neustále sledujeme. Meniacim sa podmienkam sa 
flexibilne prispôsobíme a  o  prípadných zmenách vás budeme vždy včas 
informovať na webovej stránke www.cervenik.fara.sk. 
 
Tiež Vám radi zodpovieme na Vaše otázky, či dotazy. 
Info na: Kontakt: Martin Vavro 0904 788 710, brat Matej  0905 947 655, 
Terezka Ješková 0918 946 400 alebo e-mailom na cinakoputo@gmail.com. 

http://www.cervenik.fara.sk/

