
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.                                                  IČO: 42 281 857                     Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Pod hájom 1097/97                                                                           DIČ: 2023988329                   Pobočka Dubnica nad Váhom 

018 41  Dubnica nad Váhom                                                                                                              Číslo účtu: 5069541107 / 0900                      

 

PRIHLÁŠKA 

OSA DENNÝ TÁBOR 2022 
 

 

Termín:            11.07. – 15.07.2022 

Organizátor:   OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. 

Miesto:             OSA FAMIL GYM 

            Sad Duklianskych hrdinov 88 

            018 51 Nová Dubnica 

 
Cena pobytu:  125,- EUR / dieťa / pobyt ................ Pre dieťa – člena OSA Športovej akadémie 

  140,- EUR / dieťa / pobyt ................ Pre dieťa – nečlena OSA Športovej akadémie (v prípade účasti 

                                  súrodencov) 

  155,- EUR / dieťa / pobyt ................ Pre dieťa – nečlena OSA Športovej akadémie 

 

 

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

Dátum narodenia:  ...................................................................................................... 

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

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

Zákonný zástupca:  ....................................................... tel. č.: .................................... 

 

Prehlásenie rodiča 

Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo denného športového tábora v termíne 11.07.2022 – 15.07.2022  

Som si vedomý (á) záväznosti tejto prihlášky, ako aj uhradenia nákladov spojených s činnosťou v športovom kempe a to vo 

výške .......................... EUR. 

Zaväzujem sa uhradiť poplatok za pobytový športový tábor na číslo účtu organizátora:  

SK96  0900  0000   0050  5114  8921, vedený v SLSP, a.s., pobočka Dubnica nad Váhom a to termíne: do 30.06.2022 

 

Informácie o storno poplatku: 

V prípade zrušenia prihlášky sú účtované nasledovné poplatky 

   2 týždne pred nástupom na pobyt ...................... 50% z celkovej ceny pobytu 

   1 týždeň pred nástupom na pobyt ...................... 75% z celkovej ceny pobytu 

   V deň nástupu na pobyt ...................................... 100% z celkovej ceny pobytu 

V prípade, že si odhlásený účastník nájde za seba náhradného účastníka, ktorý zodpovedá výberovým kritériám kempu, 

bude mu vrátený účastnícky poplatok vo výške 100%. 

 

Upozornenie: 

Organizátor nezodpovedá za stratu, či odcudzenie hodnotných predmetov.  

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby o.z. OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, podľa 

 § 5 odst. 1, Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zverejnením fotodokumentácie z činnosti v športovom 

kempe na web stránkach organizátora, ako i na ostatných marketingových nosičoch. 

 

V ..................................................  dňa: ............................................... 

 

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


