T-EBC (Teenage English Bible Camp)
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov ... http://www.memc.sk/
Termín: 09.-15.7.2022
Vek: 14-18
Cena: 90 €
V cene nie je vstup do Aquaparku (v prípade, že pôjdeme)
Doprava: vlakom -(bezplatná preprava podľa podmienok Železničnej spoločnosti SK s preukazom alebo
úhrada za lístky podľa cenníka)
Program:
Súčasťou zážitkového programu budú témy z Božieho slova, svedectvá o zmenených životoch mladých ľudí,
aktivity vonku a vo vnútri, turnaje a súťaže, aquapark / výlet do Tatier, seminár, ...
Organizátor: Spoločenstvo evanjelickej mládeže (www.sem.sk)
Zoznam vecí, ktoré by účastníci pobytu mali mať: prezúvky ; teplé oblečenie; oblečenie na prezlečenie;
pršiplášť; plavky; pyžamo; obuv športovú a nepremokavú + náhradnú; pero; zápisník; Biblia (ak máš);
kartičku poistenca a lieky, ktoré užívajú, či potrebujú (oznámte nám to v prihláške) DOBRÁ NÁLADA!
Vyplnenú prihlášku odovzdať do 12. 6. 2022 do rúk pani farárky Jarmily Petrulovej- 0904 308 728,
alebo oskenovanú s podpisom na petrulova@ecav-tnstankovce.sk
----------------------------------------------- Tu odstrihnúť -----------------------------------------------------------------------Prihláška na TEENAGE ENGLISH BIBLE CAMP 9.7-15.7. 2022
Počas pobytu je zakázané požívanie alkoholických nápojov, či fajčenie cigariet.
Meno a priezvisko : ............................................................................Tel.číslo účastníka:..........................
Dátum narodenia: .............................. Poisťovňa: ................................Tel.číslo rodiča: ..........................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Číslo preukazu na vlak ............................................................ / nemám, úhrada v hotovosti............
Tu napíšte všetko, čo by mal o účastníkovi vedieť vedúci pobytu alebo zdravotník (alergie, lieky, ... )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatočné informácie:
a) Informácie o tom, ako využívame a chránime Vaše osobné údaje nájdete na našej webovej stránke:
www.sem.sk
b) Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia berie na vedomie, že na podujatí môže
Organizácia vyhotovovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie a video) za účelom:
preukazovania uskutočnenia podujatia donorovi, či prezentácie aktivít organizácie na jej webovej
stránke a na sociálnych sieťach.
Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach
účastníkov podujatia.
Účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu
byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu
mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači
a v médiách.
V prípade, že si účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia neželá zverejňovanie záznamov,
na ktorých je zachytená jeho podobizeň, alebo ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby kontaktoval
organizáciu s touto žiadosťou prostredníctvom emailu alebo telefonicky na sem@sem.sk.
Tieto údaje je na konci potrebné potvrdiť podpisom.
Dátum, miesto :

Meno zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

