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Program: 

14:00 hod.   ZRAZ ÚČASTNÍKOV

                      FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD

     k parkovisku za kostolom.

14:30 hod.  POCHOVÁVANIE  BASY

15:00 hod.  FAŠIANGOVÁ  VESELICA

   kde Vás čaká fašiangové občerstvenie v

   zabíjačkových špecialí

Nič Vám však nebráni doniesť na ochutnávku aj vlastné fašiangové dobroty.

Fašiangovú náladu Vám spríjemní  hudobno

Tešíme sa na Vašu dobrú náladu a

Potešíme sa každej maske, každému kroju a
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ZRAZ ÚČASTNÍKOV pri budove základnej školy.                                                                                                  

ANGOVÝ SPRIEVOD v maskách, so spevom,  

parkovisku za kostolom. 

POCHOVÁVANIE  BASY (parkovisko za kostolom)

FAŠIANGOVÁ  VESELICA v Kultúrnom dome v NĽ,

de Vás čaká fašiangové občerstvenie v podobe 

abíjačkových špecialít a chutných šišiek. 

Nič Vám však nebráni doniesť na ochutnávku aj vlastné fašiangové dobroty.

Fašiangovú náladu Vám spríjemní  hudobno-zábavná skupina

Tešíme sa na Vašu dobrú náladu a spoločne strávené veselé popoludnie.

Potešíme sa každej maske, každému kroju a každému hudobníkovi, ktorý si donesie svoj hudobný nástroj a

ubovňa, so sídlom Nová Ľubovňa 102 Nová Ľubovňa, 06511, 
. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo –

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobn
podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Nová Ľubovňa  webovej strá
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pri budove základnej školy.                                                                                                  

 

 

NĽ,  

Nič Vám však nebráni doniesť na ochutnávku aj vlastné fašiangové dobroty. 

zábavná skupina   B R A V O   z Novej Ľubovne.

spoločne strávené veselé popoludnie.             

každému hudobníkovi, ktorý si donesie svoj hudobný nástroj a

a, 06511, IČO: 00330086 si Vás dovoľuje informovať, že v 
– zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za ú

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). O
a  webovej stránke a v archívnych dokumentoch, uchovávané budú  po dobu 3 rokov.
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pri budove základnej školy.                                                                                                                                                                                                         

Novej Ľubovne. 

             Vstup na podujatie je voľný.

každému hudobníkovi, ktorý si donesie svoj hudobný nástroj a

 čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k
 spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v

nom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). O
archívnych dokumentoch, uchovávané budú  po dobu 3 rokov. 
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Vstup na podujatie je voľný. 

každému hudobníkovi, ktorý si donesie svoj hudobný nástroj a zahrá nám všetkým ☺. 

ase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré 
elom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO 

nom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo
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zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré 
l. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO 

obrazovo-zvukové 


