Agapé Slovensko, o.z.
Banšelova 19, 821 04 Bratislava
Meno vedúceho akcie: Regina White (+421 904 288 881)
Kontaktná osoba: Mgr. Bibiána Cziglerová (+421 903 548 928)
www.agapeslovensko.sk
www.speakout.sk

Informovaný súhlas
Súhlasím, aby sa môj syn/dcéra ____________________________, rod.č._________________,
č. OP________________ zúčastnila/a predĺženého víkendu SpeakOut Loud 2022.
SpeakOut Loud je organizovaný horeuvedenou organizáciou. Akcia začína 14.7.2022
príchodom vlaku do Dolného Smokovca o 15:34 (odchod vlaku 13:57 zo smeru Košice) a končí
odchodom vlaku 17.7. z Dolného Smokovca o 13:48 smer Košice. Ubytovanie a strava sú
zabezpečené v penzióne Valaška, Dolný Smokovec 18 059 81 Vysoké Tatry.
Program pozostáva z bežných ľahko-športových aktivít, diskusných skupiniek, konverzácií
s americkými tútormi a aktivít podobných klasickému SpeakOut-u. Viac sa zameriava na rast v
oblastiach charakteru a vzťahov na kresťanských princípoch. Minimálny vek účastníkov je 15
rokov.
Poplatok 50 eur uhraďte prevodom na účet IBAN: SK08 3100 0000 0040 0084 0307 tak, aby
dorazil na náš účet najneskôr 12. 7. 2018. Prosíme uviesť v poznámke celé meno účastníka a
slovo SO Loud.
Má vaše dieťa nejaké zdravotné komplikácie, príp. aké lieky užíva?
______________________________________________________________________________
Svojím podpisom potvrdzujem súhlas so spracovaním a uchovávaním našich osobných údajov v
zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018
Z. z. SR a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov Agapé Slovensko, ako sú uvedené na
webstránke www.speakout.sk

Meno rodiča: _____________________Podpis: _________ Dátum a miesto: _________________

Súhlas so zverejnením fotogra í a správ:
Na tejto akcii budú vznikať fotogra e a krátke videozáznamy účastníkov pri programe a vo voľnom
čase. Takto vzniknuté fotogra e a videá zvyčajne zverejňujeme na našej webstránke, sociálnych
médiách a prípadne iných materiáloch dokumentujúcich našu činnosť organizátora, spolu so
správami o udalostiach z akcie. Pri fotografovaní či zdieľaní správ nebude porušené právo na
súkromie účastníkov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
So zverejnením fotogra í a videozáznamov účastníka podujatia:
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