
 

 

Prihlasovací formulár – Energy Busters 2018 

Milý Energy-Buster, 

sme veľmi radi, že si sa rozhodol prihlásiť na tábor Energy Busters. Aby si sa mohol tábora v týždni 
od 30.07. do 03.08.2018 zúčastniť, budeme od teba potrebovať pár informácií a podpis tvojho rodiča, 
alebo zákonného zástupcu, kópiu jeho preukazu totožnosti (stačí predná strana) a kópiu tvojho 
európskeho zdravotného preukazu. 

Okrem toho by sme teba, alebo tvojich rodičov chceli požiadať o úhradu účastníckeho poplatku vo 
výške 179,- eur (vrátane DPH). Tvoja prihláška bude platná, akonáhle obdržíme nižšie podpísané 
prehlásenie, ktoré je súčasťou tejto prihlášky a úhrada poplatku bude pripísaná na náš účet. 
Následne od nás dostaneš záväzné potvrdenie tvojej účasti, ďalšie informácie k táboru Energy 
Busters a zoznam odporúčaných vecí na zbalenie do batoha. 

Pre úplné prihlásenie sa na tábor, budeme od teba potrebovať nasledovné údaje: 

Meno  

Priezvisko  

Pohlavie  

Dátum narodenia / Vek  

Meno (zodpovedný zástupca)  

Priezvisko ((zodpovedný zástupca)  

Ulica  

PSČ, Obec  

Telefón  

E-Mail  

Štátna príslušnosť  

Číslo pasu  

Miesto vydania pasu  

Veľkosť oblečenia (tričko)   

Strava všeobecné          vegetariánske        vegánske    

Lieky  

Alergie  

Plavecké skúsenosti plavec            neskúsený pavec           neplavec  



 

 

Núdzový kontakt (tel. číslo)  

Čo by sme mali o tebe ešte vedieť? 
(napr. telesné alebo zdravotné 
obmedzenia, chronické ochorenia, …) 

 

 

Podmienky účasti  

Dohoda medzi združením Energiepark Bruck/Leitha ako organizátorom a zodpovedným zástupcom dietaťa 

/ účastníka ____________________________________________________: 

Ak nie je dohodnuté inak, príchod účastníkov na miesto konania tábora (Camp Meierhof, Eckartsau, Rakúsko) 

je individuálny v sprievode zodpovedného zástupcu, alebo inej poverenej osoby. Termínom príchodu je 

pondelok 30.07.2018 medzi 9:00 a 10:00 a odchodu piatok 03.08.2018 medzi 14:00 a 15:00. 

 Účasť na tábore je na vlastnú zodpovednosť a riziko. 

 Všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa, ako aj pokynom vedúcich tábora. 

V prípade nerešpektovania vedúcich alebo iného porušenia táborového poriadku má organizátor tábora 

právo o tom zodpovedných zástupcov informovať a požadovať okamžité vyzdvihnutie účastníka 

zodpovedným zástupcom (bez nároku na vrátenie poplatku za tábor, alebo možnosti pobytu pre iného 

náhradného účastníka). 

 Zákonný zástupca potvrdzuje, že účastník má platné zákonné zdravotné poistenie a so sebou bude mať 

Európsky preukaz zdravotného poistenia. 

 Vylúčenie zodpovednosti sa týka všetkých nárokov, ktoré v danom prípade môžu byť riešené zdravotnou, 

alebo sociálnou poisťovňou. 

 Vylúčenie zodpovednosti sa týka všetkých nárokov, bez ohľadu na ich právny dôvod, najmä nároky na 

náhradu škody z nedbanlivosti a objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a 

úmyselné konanie zostáva nedotknuté. 

 Organizátor nie je zodpovedný za stratu, poškodenie, ani krádež osobných a cenných vecí účastníkov. 

 Zodpovedný zástupca poučí účastníka pred nástupom na letný tábor o tom, že: 

a) si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať, 

b) má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov, 

c) nesmie ničiť a poškodzovať priestory konania tábora, 

d) je povinný okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného 

účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by trpel ako je náhla 

nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné, 

e) je povinný vyžiadať si súhlas inštruktora na akékoľvek vzdialenie sa od skupiny.  

 

 

 



 

 

 Zákonný zástupca s vedomím účastníka udeľuje združeniu Energiepark Bruck/Leitha súhlas s použitím 

fotografií, alebo videa, na ktorých sa môže objaviť aj účastník na reklamné účely zobrazené na internete, 

propagačných materiáloch, alebo plagátoch. Právo na ich použitie ostáva bez obmedzenia združeniu 

Energiepark Bruck/Leitha. 

Dôležité! Z dôvodu ochrany osobných údajov potrebujeme aj Váš nasledovný súhlas: 

☐  Vyššie uvedené upozornenie o spracovaní osobných údajov som si prečítal a súhlasím s ním. 

☐ Do budúcnosti mám záujem dostávať e-mailom o informácie o ďalších aktivitách/podujatiach 

Energieparku Bruck/Leitha. 

 

Prehlásenie 

Týmto záväzne prihlasujem moju dcéru / syna/ zverenú osobu 

________________________________ ako účastníka letného tábora ENERGY BUSTERS 2018. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že mnou prihlásený účastník/účastníčka sa smie kúpať ako aj jazdiť 

na bicykli a v prípade jej/jeho ochorenia, alebo neprípustného správania uvedeného v podmienkach 

účasti ju/jeho prídem osobne vyzdvihnúť. 

Uhradený účastnícky poplatok je v tomto prípade, ako aj v prípade odhlásenia účastníka z tábora 

ešte pred jeho začiatkom nevratný. Na vrátenie účastníckeho poplatku vzniká nárok iba v prípade 

zrušenia tábora zo strany organizátora. 

V prípade že to bude potrebné, súhlasím s lekárkym ošetrením mnou prihláseného 

účastníčky/účastníka. 

Svojím podpisom taktiež vyjadrujem súhlas so všetkými uvedenými podmienkami účasti. 

 

_________________________        ________________________________________________ 

Miesto, dátum     Meno (paličovým písmom) a podpis zodpovedného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyplnený formulár a podpísané prehlásenie nám prosím zašlite e-mailom, poštou,  
alebo faxom: 
 

E-mail:  energybusters@energiepark.at 

Fax:   +43 (0) 2162 68100-29 

Adresa: Energiepark Bruck/ Leitha, Fischamender Str. 12, 2460 Bruck/ Leitha, Rakúsko 

 

Bankové spojenie 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.06.2018: 

 

Poznámka pre príjemcu: Energy Busters 2018 + Priezvisko účastníka  

Príjemca:  Energiepark Bruck/Leitha, Fischamender Str. 12, 2460 Bruck an der 
Leitha, Rakúsko 

IBAN:     AT64 2021 6249 1059 0700  

BIC:     SPHBAT21  

 

Poplatok:    179,- EUR (vrátane DPH) 

 

Súčasne by sme chceli upozorniť, že v prípade stornovania účasti zo strany účastníka sa 
tento poplatok nevracia. 
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