
     

CVČ Krosnianska 4, KOŠICE          Záväzná prihláška na prímestský tábor 

                                                s dennou dochádzkou  

termín: od 1.7. do 4.7. 2019 

miesto: priestory ZŠ Krosnianska 4, KE 

názov tábora: KROSNIAČIK 

cena poukazu:    75€ 

Meno a priezvisko dieťaťa: ................................................................................................... 

Rodné číslo: ........................................................................... 

Adresa bydliska: ................................................................................................................... 

ZŠ dieťaťa: ............................................................................trieda: ..................................... 

Zdravotná poisťovňa: ........................................................... 

Meno a priezvisko rodiča: .................................................................................................................. 

Kontakt (tel. č.): .........................................................email: .............................................................. 

Príchod do tábora:    8:00 hod.  samé/ doprovod (uviesť meno)........................................................ 

Odchod z tábora:    16:00 hod.  samé/ doprovod ............................................................................... 

UPOZORNENIE pre vedúcich o zdravotných ťažkostiach a obmedzeniach dieťaťa (alergie, lieky a i.) 

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

............................................................................................................................................................. 
V zmysle zákona SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním osobných  

údajov v CVČ, súhlasím s fotografovaním môjho dieťaťa v rámci táborového programu, len pre potreby rodičov (bez 

zverejňovania na webovej stránke školy). 

 

V poplatku je zahrnuté: obed, pitný režim, cestovné, vstupenky, materiál na činnosť a ostatné programové výdaje, starostlivosť 

odborných pedagogických vedúcich, farebná šatka, ktorú dieťa dostane na začiatku letného tábora. 

Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri výletoch a pri hrách v prírode sa môže stať, že sa odev zašpiní. 

Dieťa je oblečené primerane počasiu a dennému programu – má pokrývku hlavy, slnečné okuliare, ochranný opaľovací krém, 

pršiplášť, fľašu na pitie, preukaz poistenca.  Zaregistrovaný účastník obdrží bližšie pokyny pre nástup do LT do konca mája 2019.  

Organizátor si vyhradzuje zmenu programu. O programe na nasledujúci deň bude dieťa pravidelne informované. Z dôvodu 

neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (min. 10) môže organizátor zrušiť tábor. Túto skutočnosť oznámi 

zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorému bude vrátená platba v plnej výške. 

Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni 

svoj i zverený majetok. Som si vedomý/á náhrady škody spôsobenej mojím dieťaťom počas táborovej rekreácie. 

Účastníci sa riadia táborovým poriadkom, s ktorým sú oboznámení bezprostredne po príchode do tábora. Dodržiavanie týchto 

pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj hladkého priebehu programu tábora. 

 

V Košiciach dňa: ................................................                Podpis: .................................................. 

 

Údaje na vykonanie platby:  

Účet CVČ K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 040 22 

IBAN: SK96 5600 0000 0005 0298 4003 (Prima banka),      VS: 072019-LT,  poznámka: meno dieťaťa 

Platba musí byť vykonaná najneskôr do 15. 5. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


