Prihláška na relaxačný rodinný pobyt Ligy proti rakovine
Pobyt je určený pre rodinu s deťmi, v ktorej je liečený dospelý onkologický pacient.
****

18.8. – 24.8.2019, Kúpele Červený Kláštor, Smerdžonka
Dospelé osoby
Meno a priezvisko (pacient/ka)*:
Dátum narodenia:
Korešpondenčná adresa:
(ulica a č. domu, PSČ, mesto)

Telefón:
Mail:
Diagnóza:
Dátum ukončenia poslednej liečby:
(rádioterapia / chemoterapia):

Strava:
Vaše požiadavky (ak ste vegetarián alebo máte
špeciálnu stravu)

Veľkosť trička:
*k prihláške priložte fotokópiu alebo scan poslednej lekárskej správy od Vášho ošetrujúceho onkológa. Bez lekárskej správy nebude prihláška
akceptovaná!

Meno a priezvisko (partner/ka):
Dátum narodenia:
Telefón:
Mail:
Strava:
Vaše požiadavky (ak ste vegetarián alebo máte
špeciálnu stravu)

Veľkosť trička:
Deti
Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Preferencia ubytovania:
spoločne s dospelými /
deti zvlášť

Strava (bez stravy, diéta,
vegetarián ai.)

1
2
3
Vzhľadom na možnosti ubytovacieho zariadenia a v snahe zabezpečiť potrebnú starostlivosť a komfort všetkým ubytovaným
hosťom, uveďte, prosíme, prípadné zdravotné obmedzenia, týkajúce sa niektorého zo zúčastnených členov Vašej rodiny (telesne
či mentálne postihnutie, obmedzená mobilita ... )
...............................................................................................................................................................................................................
Ste členom iného pacientskeho obč. združenia? ÁNO/NIE (názov o.z.) ...............................................................................................
Vzhľadom na charakter pobytu, ktorý je hradený Ligou proti rakovine, sa zaväzujem rešpektovať pravidlá o nefajčení počas
celého pobytu.
Svojím podpisom čestne prehlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba riadne oboznámený so spracovaním osobných údajov podľa
článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.

......................................
Podpis (pacient/ka)
Pokyny k vyplneniu prihlášky:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na adresu:
Liga proti rakovine SR, Centrum pomoci, Paulínyho 63, 040 11 Košice alebo na mail: migova@lpr.sk.
Doplňujúce informácie:

Zaslaním prihlášky a fotokópie / scanu lekárskej správy NIE JE rodina na pobyt automaticky zaradená.

Vyrozumenie o zaradení / nezaradení na pobyt bude zaslané cca 1 mesiac pred začiatkom samotného pobytu.

Zodpovednosť za detských účastníkov pobytu v jeho priebehu nesú ich právni zástupcovia.

Ubytovanie, strava, pripravený program počas pobytu sú pre účastníkov zdarma.
Jediný náklad pre rodinu sú cestovné náklady, tzn. úhrada cestovných nákladov na a z pobytu.

Pobyt je plne hradený Ligou proti rakovine z asignácie 2% dane z príjmu a výnosu zbierky Deň narcisov 2019.

