Obec Kuchyňa
Obecný úrad Kuchyňa
č. 220
900 52 K u ch y ň a

Vec: OZNÁMENIE O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
V OBCI KUCHYŇA
(v súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)

Organizátor podujatia - fyzická osoba: (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu, č. tel.)
..........................................................................................................................................................
Organizátor podujatia - právnická osoba: (názov, štatutárny zástupca, sídlo – miesto
podnikania, č. tel.)
...........................................................................................................................................................
Názov, druh a účel podujatia:
...........................................................................................................................................................
Označenie podujatia (rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo
športového zariadenia): .....................................................................................................................

Deň a čas konania podujatia (pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program
a časový harmonogram priebehu podujatia):
...........................................................................................................................................................
Miesto konania podujatia (pokiaľ sa podujatie koná mimo športového zariadenia, uvedie sa
presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má konať:
..........................................................................................................................................................
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú:
...........................................................................................................................................................
Predpokladaný počet divákov:
...........................................................................................................................................................
Predpokladaný počet osôb (ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej
činnosti): ...........................................................................................................................................

Hlavný usporiadateľ podujatia (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného
pobytu, adresa elektronickej pošty a tel. kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia):
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bezpečnostný manažér podujatia (ak bol určený - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
alebo obdobného pobytu, adresa elektronickej pošty a tel. kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný
počas podujatia):
...........................................................................................................................................................
Prevádzkovateľ strážnej služby (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania), ak
zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a
1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a tel. kontakt štatutárneho zástupcu
právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a tel. kontakt fyzickej osoby, ktorá je
prevádzkovateľom strážnej služby
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Celkový počet členov usporiadateľskej služby:
...........................................................................................................................................................
Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak zabezpečujú
výkon činnosti usporiadateľskej služby:
...........................................................................................................................................................
Počet príslušníkov mestskej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby:
...........................................................................................................................................................
Počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby:
...........................................................................................................................................................
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia,
ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil
narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia,
mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento
účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne
užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, podpisom tohto oznámenia sa udeľuje súhlas obci Kuchyňa so
spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tomto oznámení , na účel jeho
spracovania a na dobu nevyhnutnú k samotnému vybaveniu ako aj na plnenie úloh s tým
súvisiacich.
V Kuchyni, dňa ............................

.......................................................
podpis organizátora (pečiatka)

