PRIHLÁŠKA
*zvolené prosím zakrúžkujte
Výber kurzu: *
divadelný kurz / tanečný kurz / výtvarný kurz / športový kurz / mediálny kurz
(novinka mediálny kurz bude otvorený až od 1. turnusu, 12. – 16. júl 2021)

Termín turnusu: *
jarný tábor / 1. - 5 marec 2021
1. turnus, letný tábor / 12. – 16. júl 2021
2. turnus, letný tábor / 19. - 23. júl 2021
3. turnus, letný tábor / 26. - 30. júl 2021
4. turnus, letný tábor / 2. - 6. august 2021
5. turnus, letný tábor / 9. - 13. august 2021
6. turnus, letný tábor / 16. - 20. august 2021

Rodič/Zákonný zástupca: *
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska pre vystavenie faktúry (ulica, číslo, mesto, psč):
Telefónne číslo:
E-mail:

Dieťa: *
Meno a priezvisko:
Vek dieťaťa:
Alergie:

Potravinové intolerancie:
Zdravotné obmedzenia:
Užívané lieky:
Špeciálne požiadavky:

Ako ste sa dozvedeli o tábore Artlandia:
Facebook, Instagram, Google, Tlačoviny, Odporúčanie známych, 1. súkromné gymnázium,
Burzoblšák, Detský portál táborov, už sme sa zúčastnili vašich táborov

Do tábora idem v rovnakom turnuse s kamarátom/kamarátkou alebo súrodencom a
chcem si uplatniť zľavu € 10.00. Zľava sa dá uplatniť iba ak nastupujú obe deti spolu do
jedného turnusu: (napíšte nám meno kamaráta/kamarátky alebo súrodenca, aby sme vedeli
priradiť zľavu ku konkrétnym deťom):

Dieťa prihlasujem na dva turnusy a chcem si uplatniť zľavnenú sumu € 260.00 (napíšte
termín a kurz druhého turnusu, o ktorý máte záujem):

Chcem si uplatniť € 15.00 vernostnú zľavu, ktorú som obdržal v práci a som
zamestnancom spoločnosti (napíšte názov spoločnosti):

V prípade, že si objednáte a uhradíte jarný tábor do 31. decembra 2021 a letný tábor do 28.
februára 2021. Uplatníme Vám automaticky € 15.00 first-minute zľavu. Po zakúpení tábora
od 1. 3. 2020 platí štandardná cenníková suma.

V prípade, že si plánujete faktúru z detského tábora uplatniť v zamestnaní v rámci benefitov
zamestnávateľa. Prosím, napíšte nám po skončení tábora e-mail a my Vám vystavíme
potvrdenie podpísané konateľom.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a prečítal/a som si
http://kapl.sk/artlandia/wp-content/uploads/2017/03/informácia-o-spracovaní-osobnýchúdajov-GDPR-tábor-Artlandia-2020.pdf informácie ochrany osobných údajov GDPR: *
Áno / Nie

Súhlasím so zasielaním noviniek ohľadom tábora Artlandia (max. 1x do roka) a
prečítal/a som si http://kapl.sk/artlandia/wp-content/uploads/2020/06/SÚHLAS-SOZASIELANÍM-NOVINIEK.pdf súhlas so zasielaním noviniek: *
Áno / Nie
Súhlasím s vyhotovením fotografií, videa a ich použitím na propagačné účely detskej
eventovej agentúry Artlandia a prečítal/a som si http://kapl.sk/artlandia/wpcontent/uploads/2020/06/SÚHLAS-DOTKNUTEJ-OSOBY-SO-SPRACÚVANÍMFOTOGRAFIÍ-A-VIDEÍ.pdf súhlas dotknutej osoby so spracúvaním fotografií a videí: *
Áno / Nie
Súhlasím so http://kapl.sk/artlandia/wp-content/uploads/2020/06/zmluvné-podmienkytábor-Artlandia.pdf všeobecnými zmluvnými podmienkami tábora Artlandia a
prečítal/a som si ich: *
Áno / Nie
Všetky spomenuté dokumenty nájdete na webovej stránke http://kapl.sk/artlandia/detsketabory/ v priečinku Na stiahnutie. V prípade, že by ste mali problém so stiahnutím alebo
otázky k jednotlivým dokumentom. Prosím, kontakujte nás cez e-mail info@kapl.sk alebo
telefonicky +421 910 325 802.

