
 
 

PRIHLÁŠKA DO DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA V RODINNOM ZÁBAVNOM PARKU 
FUNNYLAND (OBJEDNÁVKA) 

 

Prevádzkovateľ: FUNNYLAND s.r.o., so sídlom Javorinská 1751/14, 911 01 Trenčín, zastúpená: Ing. Vladimírom 
Mrázom, konateľom, IČO: 45 685 029, DIČ: 2023084998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Trenčíne, číslo zápisu: Oddiel: Sro, vl. č. 23385/R  

Objednávateľ: ..................................................................................., E-mail: ......................................................... 

Trvale bytom: ......................................................................................Telefón: ....................................................... 

Touto objednávkou sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí služby letného denného tábora 
v zmysle tejto objednávky a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby.  

ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 

Meno dieťaťa:  .................................................  Trvale bytom: ............................................................ 

Dátum narodenia: ................................................ Rodné číslo: ............................................................... 

Zákonný zástupca 1:  Meno:...................................... Telefón: ........................Mail: .................................... 

Zákonný zástupca 2:  Meno:...................................... Telefón: ........................Mail: .................................... 

Kto bude dieťa vyzdvihovať z tábora? Uveďte mená: ............................................................................................. 

Súhlasím s tým, aby dieťa absolvovalo aj vychádzky mimo zábavného parku FUNNYLAND najmä výlet do lanového 
parku Tarzánie s použitím MHD (vyznačte)         ÁNO / NIE .......................................................................................... 

ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA: 

Zdravotná poisťovňa:  ...................................................(kópiu preukazu odovzdajte pri nástupe do tábora) 

Môže dieťa jesť bežnú stravu? ÁNO – NIE. Ak nie, je potrebné stravu zabezpečiť individuálne objednávateľom.  

Má dieťa alergiu alebo iné závažné ochorenie? Ak áno, aké? ............................................................................. 

Vyžaduje dieťa užívanie nejakých liekov? Ak áno, aké a kedy? ........................................................................... 

Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich označené menom a spôsobom podávania lieku vedúcemu tábora! 

Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že dieťa, ktoré by prejavovalo príznaky akútneho ochorenia, napr. hnačka, 
angína, chrípka, teplota, kašeľ a pod. nebude prijaté do tábora. 
Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, závažným kardiovaskulárnym ochorením, či iným 
závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita a že dieťa je schopné po fyzickej a 
psychickej stránke absolvovať denný letný tábor v rodinnom zábavnom parku FUNNYLAND a že ošetrujúci lekár 
nenariadil dieťaťu zmenu režimu. 

TURNUSY - vyznačte 

Júl 2019:  1.-5.   8.-12.  15.-19.   22.-26.   29.7.-2.8. 
August 2019:  5.-9.   12.-16.   19.-23.  26.-30. 
*vyznačte 

CENA 

Cena vo výške 99,- € za 1 dieťa a 1 turnus bude uhradená Prevádzkovateľovi do 7 dní odo dňa doučenia tejto 
objednávky na číslo účtu: IBAN SK14 1100 0000 0029 2384 1958, inak táto objednávka zaniká. Ako variabilný 



symbol uveďte prvých 6 číslic rodného čísla dieťaťa, za ktoré uhrádzate tábor. Zaplatením ceny vzniká medzi 
Prevádzkovateľom a Objednávateľom zmluvný vzťah.  
V prípade, ak dieťa nepríde na niektorý deň, prípadne aj na všetky dni do denného letného tábora z akéhokoľvek 
dôvodu, cena sa neznižuje, ani nevracia.  
 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci dieťaťa, najmä cennosti, mobil a pod. 
2. Svojím podpisom Objednávateľ prehlasuje, že poučí dieťa pred nástupom do tábora o Prevádzkovom 

poriadku rodinného zábavného parku FUNNYLAND, ktorý je uverejnený aj na www.funnyland.sk. 
3. Príchod dieťaťa do tábora je vždy od 7:30 do 8:00 hod (ak nie je dohodnuté inak). Vyzdvihnutie detí z tábora 

je vždy do 17:00 (ak nie je dohodnuté inak). Po 17,00 hod, bude v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa účtované 
stráženie dieťaťa a vstupné podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa.  

4. Základné informácie o programe tábora sú zverejnené na stránkach www.funnyland.sk.  
5. V závažnom prípade môže Prevádzkovateľ zmeniť termín, program, prípadne tábor zrušiť (z dôvodu 

neobsadenia tábora dostatočným počtom detí - minimálny počet detí na jeden turnus je 20). Ak objednávateľ 
so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Už zaplatenú sumu za tábor musí prevádzkovateľ vrátiť 
v plnej výške. 

6. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca. 
7. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu dieťaťa, na základe ktorého 

sa u dieťaťa vyskytne zdravotný problém, môže byť dieťa z tábora vylúčené. V tomto prípade zaniká 
zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie ceny tábora. 

8. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie 
od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Prevádzkovateľovi. 
V prípade úhrady tábora a následného zrušenia účasti si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na storno 
poplatky: 
- 25% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 15 a viac dní pred začatím turnusu 
- 50% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 14 až 7 dní pred začatím turnusu 
- 75% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 6 až 3 dni pred začatím turnusu 
- 100% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 2 a menej dní pred začatím turnusu. 
Nástupom dieťaťa do tábora sa stráca nárok na vrátenie ceny - poplatku. 

9. Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa z letného denného tábora bez 
nároku na vrátenie poplatku. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný 
program, môže byť z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. 
Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou.  

 

OSOBNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľ FUNNYLAND s.r.o., kontakt (0905/215224, info@funnyland.sk) získava a spracúva poskytnuté 
osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov, a to za účelom zabezpečenia denného letného tábora pre dieťa na základe žiadosti objednávateľa, s 
právnym základom na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na plnenie zmluvy, v súlade s článkom 6 
ods.1 písm. b) Nariadenia EÚ 2016/679. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným osobám, prenos 
osobných údajov do tretej krajiny nebude uskutočnený. Osobné údaje budú uchovávané po dobu do ukončenia 
denného letného tábora a vzájomného vysporiadania nárokov z neho vyplývajúcich. Dotknutá osoba môže od 
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti 
spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných 
údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ nevyužíva formu automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť  písomne 
doručením žiadosti na adresu: FUNNYLAND s.r.o., Javorinská 14/1751, 91101 Trenčín. 

 
V Trenčíne, dňa ......................    V ....................., dňa ....................    V ......................, dňa ...................... 
Prevádzkovateľ:                     Objednávateľ:           Zákonný zástupca – ak nie je aj objednávateľom 

 

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

http://www.funnyland.sk/
http://www.funnyland.sk/
mailto:info@funnyland.sk


 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Údaje o Poskytovateľovi:........................................................................................... (meno, priezvisko, adresa) 

Účelom spracovania je vyhotovenie a zverejnenie obrazových a zvukovoobrazových záznamov môjho dieťaťa 
......................................... (meno dieťaťa) získaných počas letného tábora.   

ÁNO – NIE 

 

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: FUNNYLAND s.r.o., so sídlom Javorinská 1751/14, 911 
01 Trenčín, zastúpená: Ing. Vladimírom Mrázom, konateľom, IČO: 45 685 029, DIČ: 2023084998, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, číslo zápisu: Oddiel: Sro, vl. č. 23385/R, kontakt 
info@funnyland.sk, 0905/215224 s cieľom propagácie Prevádzkovateľa jeho aktivít.   
      

Prevádzkovateľ získava a spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia 

EÚ 2016/679. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov sú návštevníci webovej a facebookovej stránky 

Prevádzkovateľa. Prenos osobných údajov do tretej krajiny nebude uskutočnený. Doba uchovávania 

osobných údajov bude do jeho písomného odvolania, inak 5 rokov od jeho udelenia.  

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním horeuvedených 

osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu 

osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať 

spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym 

predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese Prevádzkovateľa, FUNNYLAND s.r.o., Javorinská 14/1751, 91101 Trenčín, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k horeuvedeným osobným údajom, má 

právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 

spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom podania žiadosti Prevádzkovateľovi 

alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

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

 
 

          _____________________ 
         podpis zákonného zástupcu 

mailto:info@funnyland.sk

