
PRIHLÁŠKA NA DETSKÝ GOLFOVÝ TÁBOR 2021 

Golfový areál Royal Valley, Golfová ulica 70, 060 01, Malý Slavkov 

 

Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa): 

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

Adresa bydliska: .................................................................................................................. 

Mobil: ......................................  E-mail rodiča: ................................................................... 

Podpísanou prihláškou prihlasujem ja, vyššie uvedený/á, svoje dieťa: 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................ 

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

HCP (ak nemá, uveďte BEZ):………………………………................................................... 

*Rodné číslo je nutné vyplniť pre potreby poisťovne za účelom poistenia dieťaťa. 

 

Termín: 05. – 09.07.2021      02. – 06.08.2021  16. – 20.08.2021 

Druh tábora:  Denný  Pobytový 

Poplatok za tábor je potrebné uhradiť najneskôr 5 dní po odoslaní prihlášky mailom, príp. 
doručiť osobne. Po uhradení máte potvrdené miesto v tábore. V opačnom prípade bude Vaše 
dieťa nahradené ďalším záujemcom. 

 

Upozornenie: 
1. V prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť z vážnych dôvodov (choroba, úraz), túto 

skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr 4 dni pred začiatkom turnusu na +421 905 328 829, 
v prípade choroby predložiť lekárske potvrdenie, vtedy Vám nebude účtovaný storno 
poplatok. 

2. Cena za denný golfový tábor pre členov RVGC je 225 Eur, pre nečlenov 249 Eur. 
Cena za pobytový golfový tábor je 399 Eur. 

3. Storno poplatky: odhlásenie do 10 dní pred začiatkom turnusu: 0 Eur, do 5 dní pred 
začiatkom turnusu: 50 % ceny, od 4 dní do začiatku tábora: 75 % ceny. 

4. V odôvodnených prípadoch je možné prihlásené dieťa nahradiť iným dieťaťom v deň nástupu, 
potvrdením zákonného zástupcu dieťaťa a zákonného zástupcu náhradníka. 

5. Zodpovednosť za úrazové poistenie preberá na seba zákonný zástupca dieťaťa. 
6. Dieťa je záväzne prihlásené po úhrade poplatku za tábor. 
7. Originál prihlášky s podpisom zákonného zástupcu dieťaťa treba predložiť pri nástupe dieťaťa 

do tábora spolu s potvrdením o zaplatení (ak nebola platba uskutočnená cez IB ale šekom). 
8. Platby za tábor prosím posielajte na číslo účtu 3630742651/0200 VÚB. Pri uhrádzaní 

uvádzajte variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa a do poznámky uvádzajte Detský 
golfový tábor RVGC. 

 
Rodič podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s uvedenými storno 
podmienkami a súhlasí s nimi. 
 
Svojím podpisom dávam súhlas podľa §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov na spracovanie horeuvedených údajov pre potreby Royal Valley Golf Club a pre potreby 
poisťovne 

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

Podpis rodiča (zákonného zástupcu) 


