SUMMER CAMP 2022
H A M I K O V O

HOKEJOVÝ kemp roč.2010-2014

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Dole uvedené hráč(rodič ako zástupca) týmto záväzne potvrdzuje svoju účasť na hokejovom
kempe, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. - 22. 7. 2022 v hokejovej hale Hamikovo (zmena miesta aj
dátumu vyhradená):
ÚDAJE HRÁČA
Meno a Priezvisko :
Adresa :
Mesto :

PSČ :

Mobil :

E-mail :

Dátum narodenia :
Poznámka :

KONTAKTNÉ ÚDAJE RODIČA
Mena a priezvisko :
Adresa :
Mesto :

PSČ :

Mobil :

E-mail :

POČET ZÚČASTNENÝCH OSÔB
Ročník 2010-11: max 24 hráčov + 4 brankári a Ročník 2012-2014 : max. 24 hráčov + 4 brankári
Tréneri : Mosnár Miroslav-Spis.N.Ves(EXTRALIGA),Majeský Boris, Gron Stanislav - HO Hamikovo
Veselovský Peter – tréner brankárov
Dostal Tomáš – kondiční tréneri
HOSTIA: Dostal Michal – HC Slovan Bratislava a Hreus Michal- HC Slovan BA
Pozvaní Hostia ktorých trénoval tréner DOSTÁL Michal:
FEHERVÁRY Martin

- Washington Capitals - NHL

KRIVOŠÍK Filip

- HK NITRA - EXTRALIGA

LACKA Jakub

- NCAA – Univerzita

CENA
320 EUR
Poplatok zahŕňa všetky tréningy: 10 x na lade, šatňu, obed, olovrant, pitný režim, ihriská
Dátum prihlásenia na kemp

Podpis rodiča

Prosíme o vyplnenie všetkých častí tejto prihlášky paličkovým písmom, jej následné zoskenovanie
a zaslanie na e-mailovú adresu: kemp@hamikovo.sk
ORGANIZÁTOR KEMPU:
Občianske združenie HAMIKOVO O.Z. so sídlom č. 555,
900 43 Hamuliakovo,
Slovenská republika
IČO: 42178665
DIČ: 2023051448
IBAN: SK0511000000002923837561, SWIFT: TATRSKBX
KONTAKTNÁ OSOBA:
Boris Majeský
e-mail: kemp@hamikovo.sk
TERMÍN KONANIA KEMPU:
18. 7. - 22. 7. 2021 (pondelok až piatok)
MIESTO KONANIA KEMPU:
> ADRESA: č. 555, 90043 Hamuliakovo, Slovenská republika
> GPS:
48°02'09.1"N 17°15'40.9"E
> POPIS:
Hokejová hala Hamikovo disponuje starostlivo upravovaným a udržiavaným ihriskom
s dľžkou 56 metrov a šírkou 26 metrov. Pri ľadovej ploche sa nachádza 8 šatní
so sprchami a toaletami. Na poschodí je telocvičňa, šport bar s letnou terasou.
K dispozícií sú vonkajšie ihriská – trávnaté, hokejbalové, strelecké.
Pred halou je parkovisko pre cca 40 áut.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Storno poplatky pri zrušení hokejového kempu:
- viac ako 14 dní pred nástupom – 20% z výšky účastníckeho poplatku
- 14 až 7 dni pred nástupom – 50% z výšky účastníckeho poplatku
- 7 až 2 dni pred nástupom – 75% z výšky účastníckeho poplatku
- 48 hodín pred nástupom – 100% z výšky účastníckeho poplatku

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
ÁNO NIE súhlasím so spracovaním osobných údajov menovaného na účely zverejnenia
fotografie športovca na webovom sídle hamikovo.sk, na marketingové účely napr.plagát,
informačné a propagačné materiály alebo iné vizuálne materiály.
OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ SPRACÚVANÉ V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
-

Osobné informácie vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia
Kontaktné – kontaktné údaje zákonného zástupcu vrátane adresy bydliska,
telefónneho čísla, súkromnej e-mailovej adresy,
Fotografia (farebná alebo čiernobiela)

vyslovený súhlas udeľujem na čas trvania 3 rokov po uplynutí trvania kempu. po uplynutí
doby súhlasu budú osobné údaje náležite zlikvidované.
1. Som si vedomý/á, e poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich
spracúvaním je dobrovoľné.
2. Zároveň beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu osobneudaje@hamikovo.sk odvolanie súhlasu
je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

V................................ dňa........................

_____________________________
podpis zákonného zástupcu

