
 

Prihláška na Detskú lyžiarsku školu 2016
Vážení rodičia, 

Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje tento tok Detskú lyžiarsku školu počas jarných prázdnin v termíne od 29. februára 2016 do 4. marca
2016 pred deti zo žilinského regiónu. Lyžiarska škola bude realizovaná dennou formou so zabezpečenou autobusovou dopravou.
Lyžiarska  škola  bude  realizovaná  v  lyžiarskom stredisku  Vrátna  Free  Time  Zone  –  odchod  autobusovej  stanice  v Žiline  (detaily  budú
spresnené prihláseným záujemcom).

Začiatok programu lyžiarskej školy programu je od 7:00 hod.  a ukončenie je o 14:00 hod..

Účasť  dieťaťa  v Detskej  lyžiarskej  škole  je  podmienená  uhradením  týždňového  skipasu  pre  každé  zúčastnené  dieťa  v prvý  deň
lyžiarskej školy. Výška týždenného skipasu pre lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone je 40 EUR.

Kritéria výberu:

- Dieťa vo veku 6-11 rokov  (žiaci základnej školy)

- V prípade veľkého počtu prihlásených záujemcov bude kritérium výberu rýchlosť zaslania prihlášky a sprievodných dokumentov.
- Kompletne vyplnené a odoslané tlačivá – Prihláška, Vyhlásenie zákonného zástupcu a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových

snímok a mediálnych záznamov do stanoveného času.

Prihlášku, Vyhlásenie zákonného zástupcu a Súhlas s vyhotovením a použitím 
obrazových snímok a mediálnych záznamov zašlite naskenované na e-mailovú adresu lyzovacka@kia.sk najneskôr do 

24. februára 2016, 12:00 hod.

Dôležité informácie:

- Stravovanie (desiata a obed) a celodenný pitný režim budú zabezpečené.  

- Doprava je zabezpečená autobusovou dopravou.

- Možnosť zapožičania lyžiarskeho výstroja priamo v stredisku za zvýhodnenú cenu (Náklady na zapožičanie hradí rodič).

- Poistenie je zabezpečené.

- Deti v lyžiarskej škole budú pod dohľadom certifikovaných lyžiarskych inštruktorov.

V prípade nepriaznivého počasia bude vyhradené právo zrušiť Detskú lyžiarsku školu bez nároku na
náhradný program.

O prípadnom zrušení budete informovaní do piatku, 26. februára 2016.

                                                                                                                                           

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa zúčastňujúceho sa

Detská lyžiarska škola 2016

Meno a priezvisko zák. zástupcu: 

Adresa (domov - ulica, číslo, PSČ):

Mobilné číslo rodiča:

E-mailová adresa rodiča:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa (deň, mesiac, rok): 

Rodné číslo dieťaťa:

Lyžiarske stredisko:

V prípade zapožičania výstroja (max. 5 € / deň):

Výška postavy: Váha: Veľkosť nohy:



 
1. Zákonný zástupca berie na vedomie, že Nadácia Kia Motors Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví detí počas

ich pobytu  v lyžiarskej  škole 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  prevádzkovateľa  lyžiarskej  školy alebo na majetku  a zdraví  iných  detí  v lyžiarskej  škole alebo tretích osôb,  s výnimkou
prípadu, ak tieto škody vzniknú zanedbaním náležitého dohľadu zo strany prevádzkovateľa lyžiarskej školy.

2. Zákonný zástupca vyhlasuje, že dieťa v súčasnosti netrpí žiadnymi akútnymi respiračnými ani infekčnými  chorobami, neprejavuje
príznaky takýchto ochorení a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V ................................, dňa ............................ Podpis zákonného zástupcu (rodiča): ............................

Podpísaný/á v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva Nadácii Kia Motors Slovakia súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely organizácie podujatia Detská lyžiarska škola 2016. Tento súhlas sa vzťahuje aj na
poskytnutie a spracúvanie osobných údajov poisťovňou, ktorá zabezpečuje úrazové poistenie detí v lyžiarskej škole (prípadne jej zmluvnými partnermi) a to na
účely vykonávania poisťovacej činnosti.


