Kia Summer Daily Camp 2015
Vážení rodičia,
spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. (ďalej len „KMS“) v spolupráci s Nadáciou Pontis
organizuje aj tento rok anglický letný tábor Kia Summer Daily Camp 2015 (ďalej len
„tábor“), ktorý bude realizovaný dennou formou v dvoch turnusoch
1. Turnus: 10.augusta – 14.augusta 2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00
2. Turnus: 17.augusta – 21.augusta 2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00

Kritéria výberu:
- Dieťa býva v jednej z okolitých obcí pri KMS: Gbeľany, Teplička nad Váhom, Varín,
Nededza, Krasňany, Mojš
- Dieťa je žiakom 4.-8. ročníka Základnej školy
- Dieťa musí byť hodnotené v druhom polroku aktuálneho školského roka
z predmetu Anglický jazyk (doložiť kópiu vysvedčenia)
- V prípade vyššieho počtu prihlásených, uprednostnení budú tí, ktorí sa v minulosti
ešte nezúčastnili jazykového tábora organizovaného spoločnosťou Kia Motors
Slovakia

Dôležité informácie:
-

-

Denný tábor bude prebiehať od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 14:00. Počas
celej doby bude pre deti zabezpečený program, ktorý vedie jazyková škola
Pre deti bude zabezpečená autobusová doprava na miesto denného tábora
a doprava domov
Stravovanie a pitný režim budú zabezpečené (desiata, obed, olovrant), v prípade
špeciálneho stravovacieho režimu dieťaťa, nezabudnite požiadavky uviesť do
prihlášky
Dieťa bude počas trvania tábora poistené
Náklady na tábor sú hradené z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii
Pontis

Prihláška dieťaťa do Anglického letného tábora
Kia Summer Daily Camp 2015

Termín tábora (nehodiace sa prečiarknite, prípadne ponechajte bez vyplnenia):

1. Turnus: 10.augusta – 14.augusta 2015
2. Turnus: 17.augusta – 21.augusta 2015
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (rodiča):
Adresa trvalého bydliska (obec, ulica, číslo, PSČ):
Mobilné telefónne číslo rodiča:
E-mailová adresa rodiča:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa (deň, mesiac, rok):
Rodné číslo dieťaťa (pre účely poistenia):
Zúčastnilo sa už Vaše dieťa v minulosti anglického tábora organizovaného spoločnosťou
Kia Motors Slovakia s.r.o. ? (nehodiace sa preškrtnite)
ÁNO /

NIE

Zákonný zástupca dieťaťa týmto:
 záväzne prihlasuje svoje dieťa na uvedený pobyt v tábore;
 berie na vedomie, že spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. (ďalej len „“KMS“), ani jazyková škola






zabezpečujúca organizáciu tábora nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví detí počas ich
pobytu v tábore, pokiaľ túto škodu nezavinila (napr. dieťa napriek náležitému dohľadu neuposlúchne
príkaz osoby poverenej dohľadom). Zákonný zástupca ďalej berie na vedomie a súhlasí, že zodpovedá
za škody spôsobené svojim dieťaťom na majetku KMS alebo na majetku a zdraví iných detí v tábore
alebo tretích osôb, s výnimkou prípadu, ak tieto škody vzniknú zanedbaním náležitého dohľadu zo strany
jazykovej školy;
v zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka udeľuje KMS a Nadácii Pontis súhlas na vyhotovenie,
spracúvanie a následné archivovanie obrazových snímok a obrazových záznamov dieťaťa počas pobytu
v tábore a ich prípadné použitie pri príprave podnikového spravodaja Kia Family News. Zákonný
zástupca tiež udeľuje súhlas na prípadné zverejnenie uvedených snímok a záznamov na internetovej
stránke KMS, na facebookovej stránke Kia Motors Slovakia a na informačných obrazovkách v priestoroch
výrobného závodu a Vzdelávacieho strediska KMS;
udeľuje súhlas na použitie diel vytvorených dieťaťom v rámci programu pre komunikačné účely
spoločnosti KMS;
vyhlasuje, že dieťa v súčasnosti netrpí žiadnymi akútnymi respiračnými ani infekčnými chorobami,
neprejavuje príznaky takýchto ochorení a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Uveďte prípadné alergie, špeciálny stravovací režim alebo nároky na špeciálnu starostlivosť:
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................



v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov dávam Nadácii Pontis súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a osobných údajov
dieťaťa na účely organizácie tábora. Tento súhlas sa vzťahuje aj na poskytnutie a spracúvanie osobných
údajov poisťovňou, ktorá zabezpečuje úrazové poistenie detí v tábore (prípadne jej zmluvnými
partnermi) na účely vykonávania poisťovacej činnosti.

V ................................, dňa ............................

Podpis zákonného zástupcu (rodiča): ............................

