
 

ONKOLYMPIÁDA 2018 – PRIHLÁŠKA 
20. – 22 . 10 . 2018, v Bratislave  

 

Meno a priezvisko účastníka  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého bydliska  

Telefónne číslo  

Mailový kontakt  

 

Záujem o ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY: (zvoľte aspoň 1 disciplínu, môžete sa zúčastniť aj viacerých/všetkých)
volejbal  
futbal 5 proti 5 
florbal 

     vodné aktivity**      

lukostreľba * 
beh na krátke trate *  
hod na kôš 
švihadlo 

 
* len v prípade priaznivého počasia 
** vhodné aj pre neplavcov, prosím zakrúžkovať SOM PLAVEC / SOM NEPLAVEC  
 

 
Počas celého dňa bude k dispozícii cvičenie s našimi fyzioterapeutmi. (nesúťažne v rámci relaxu) 

 

UBYTOVANIE:  Záväzná prihláška na ubytovanie - pre mimobratislavských účastníkov  
 (ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami a večerou).  

Požiadavky na špeciálnu stravu uviesť v poznámke. 
 

Ubytovanie 2 noci (20-22.10.2018)       áno                          nie 

Poznámka:  

 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA 

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje v prihláške sú pravdivé. 
Svojím podpisom dávam súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške a s ich poskytovaním 
tretím stranám (napr. ubytovacie zariadenie) v súvislosti s organizáciou podujatia OnkOlympiáda 2018.  
Súhlasím s použitím údajov, fotografií a zvukových a obrazových nahrávok na propagačné aktivity súvisiace 
s účasťou na súťaži. 

Miesto, dátum Podpis účastníka 

 
Pokyny k vyplneniu prihlášky: 

 Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite najneskôr do 5.10.2018 na adresu: 
Centrum pomoci Ligy proti rakovine SR, Brestová 6,821 02 Bratislava , prípadne naskenované 
a podpísané mailom na: jana.takacs@lpr.sk 

 K prihláške priložte potvrdenie od Vášho ošetrujúceho onkológa (viď príloha).  
Bez  lekárskeho potvrdenia nebude prihláška akceptovaná! 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Doplňujúce informácie: 

 Zaslaním prihlášky a lekárskeho potvrdenia NIE STE na OnkOlympiádu automaticky zaradení.  

 Vyrozumenie o zaradení/nezaradení Vám bude zaslané najneskôr 1 týždeň pred začiatkom podujatia. 

 Vzhľadom na kapacitné možnosti organizácie budú v prípade veľkého množstva prihlášok uprednostnení 
prvoúčastníci. Zároveň sa pri rozhodovaní o zaradení uchádzača na OnkOlympiádu bude prihliadať aj na 
dátum prijatia prihlášky. 
 

 Na športové aktivity (okrem futbalu a behu – tieto aktivity sa konajú vonku) je potrebné  mať topánky 
s bielou podrážkou !  

 Na vodné aktivity je povinná čiapka. Teplota vody v bazéne je okolo 28°C, hĺbka vody je od 70cm do 
3,5m 

 
 

Kontakty: 
Jana Takács Horníčková – projektový a programový manažér  
tel.:  02/5720 2917  
mail: jana.takacs@lpr.sk 

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

 

ONKOLYMPIÁDA 2018 – LEKÁRSKE POTVRDENIE  
 
 
 

Ako ošetrujúci lekár potvrdzujem, že  ........................................................................................................... 

dátum narodenia ......................................................  je pacientom/pacientkou s onkologickou diagnózou. 

Na základe posúdenia jeho/jej zdravotného stavu nemám námietky a súhlasím s jeho/jej účasťou na 

športovom podujatí pre onkologických pacientov – OnkOlympiáda 2018. 

 

V .............................................   

dňa  .........................................                      ...................................................... 
                       pečiatka a podpis lekára  
                      (onkológa) 
       

 
 


