
HC Lamač, s.r.o.

Borinská 23/A, 841 03 Bratislava, IČO: 53987756, bankové spojenie: VÚB, a.s., účet č. IBAN: SK55 0200 0000 0044 9488 8553, hokejový klub, 

www.hclamac.sk, 0908 560 871, info@hclamac.sk (klub)

Prihláška dieťaťa na Letný denný kemp HC Lamač 2022 v ICE ARENA Lamač a okolí (kemp)

Termín / kategória:

- pondelok 22.8.-piatok 26.8.2022 a sobota 27.8.2022 zápasy / chlapci, dievčatá od kategórie HPP 2014 a ml. až po kategóriu SŽ 2008 a mladší

Program:

- pondelok-piatok 7:45 hod príchod pred ICE ARENA Lamač – 16:15 hod odchod od ICE ARENA Lamač / v sobotu podľa zápasu

- pondelok-piatok každá kategória 1x ľad ,1x suchý tréning, teória hry, organizovaný sprievodný program (napr. kúpalisko) + strava a občerstvenie

- sobota každá kategória 1x prípravný zápas (kategórie za sebou, medzi 8:30-16:30 hod, s občerstvením, bez obeda)

Výška príspevku dieťaťa: 

- cena: 150,- EUR (vrátane kempového trička)

- úhrada do piatka 12.8.2022 prevodom na účet č. IBAN: SK55 0200 0000 0044 9488 8553, variabilný symbol: prvých šesť číslic rodného čísla 

dieťaťa, do poznámky pre prijímateľa „priezvisko, meno dieťaťa + letný denný kemp 2022“

 

Spôsob a termín prihlasovania sa: vyplnenú a podpísanú oskenovanú prihlášku pošlite mailom na info@hclamac.sk do 12.8.2022

Dieťa: 

priezvisko / meno / dátum narodenia / bydlisko / veľkosť trička  

          

______________________________________________________________________________________________________________________

Zodpovedný zástupca dieťaťa:

priezvisko / meno / dátum narodenia / číslo občianskeho preukazu / bydlisko / e-mail / tel. číslo      

        

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Svojim podpisom  

potvrdzujem, 

že dieťa nemá* / má* stravovacie alebo lekárske obmedzenia (v prípade obmedzení, obmedzenia vypíšte)

       

______________________________________________________________________________________________________________________

že dieťa je* / nie je* zdravotne spôsobilé vykonávať športovú činnosť (v prípade obmedzení, obmedzenia vypíšte)   

    

______________________________________________________________________________________________________________________

* nehodiace sa preškrtnúť

beriem na vedomie možné riziká, ktoré sa môžu dieťaťu stať počas priebehu kempu:

– možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri tréningu, hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru 

zodpovedného zástupcu klubu,

dávam  dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne, na obdobie od doručenia tejto prihlášky klubu až do doručenia svojho nesúhlasu klubu, súhlas 

klubu na spracovanie:  

 osobných údajov (v rozsahu údajov uvedených v tejto prihláške), fotografií, video záznamov svojich a dieťaťa pre potreby klubu súvisiace 

s organizáciou kempu (napr. súvisiacich s informovaním o kempe na webe klubu a sociálnych sieťach klubu, a pod.)

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General data 

protection regulation – GDPR“).

dátum                          podpis zodpovedného zástupcu dieťaťa

______________________________________________________________________________________________________________________


