
ŽIADOSŤ  
o prijatie na letný tábor „Trenďáčik“  organizátor CVČ Trend, Detva 

Termín: 11.07. – 15. 07. 2016
                                                                          cena :  140 €

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr!
                                                      

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia :                                                          
                                                                                        
                                                                                                            
Adresa bydliska :
 
e-mail :                                                                                                        PSČ :
Telefónne číslo domov:                                                                                     Trieda:
 
Telefon. kontakt  na  zodpovednú osobu  počas tábora, aj pevné linky :
Otec:                                                Matka:                                    Iná osoba: 

Záujmy dieťaťa :

U svojho dieťaťa upozorňujem na  ( alergie, lieky, choroby a pod.) :

Iné upozornenie:

Týmto dávam CVČ v zmysle zákona č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov svoj písomný súhlas 
so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebného pre organizáciu táborovej činnosti .

Platbu uhraďte osobne v CVČ TREND DK A.Sládkoviča Detva 2. poschodie

 V Detve dňa _________________________                   
                                                                                                                                                           

                                                                                                            _________________________________              
        podpis rodiča alebo zákonného zástupcu

      
Pre potreby CVČ:
Zaplatené dňa :_________________   

 



Vyhlasujem, že dieťa ___________________________________ 

 bytom  v ____________________________________________________________

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že orgán ochrany zdravia, ani ošetrujúci lekár 
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 
lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v 
spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkovité ochorenia s vyrážkami ).
Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 
vedomý(á) že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 29 odst.1 písm.  h) zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ďalších zmien.

V _________________________             dňa ______________
      

Meno, priezvisko, adresa, podpis :..............................................................................

                                    
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom!



Informácie pre rodičov :                                                                                                                                                                       

Vážení rodičia,

ponúkame Vám a Vašim deťom  letný tábor „Trenďáčik“ počas letných  prázdnin. Vaše dieťa 
môže stráviť 5 dní plných aktivít (učenie angličtiny hravou formou, športové aktivity) pri jazere 
Ružina s jeho rovesníkmi a skúsenými animátormi.
                                                                              
Aby sa Vaše dieťa mohlo tejto aktivity zúčastniť, je potrebné :

- vyplniť prihlášku/vyhlásenie, zaplatiť poplatok 140 EUR (rodičom pracujúcim v PPS 
preplatí 34 EUR  odborový zväz PPS),

- prihlášku  doručiť s kópiou dokladu o zaplatení do CVČ  čo najskôr, dieťa je definitívne 
zaradené po zaplatení platby v CVČ,  

- tábor sa uskutoční, len v prípade pri naplnení počtu minimálne 30 detí                                                                
- nástup na letný tábor je 11.07.2016 o 8:30 hod., pred CVČ Trend bude pristavený autobus
- každé  dieťa  musí v deň  nástupu  do tábora  predložiť  vyhlásenie  rodičov   

o bezinfekčnosti prostredia  a  zdravotnom stave dieťaťa,  fotokópiu poisteneckej 
kartičky  (zdravotnej poisťovne, v ktorej je dieťa poistené)  a  potvrdenie od lekára,  že 
dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v tábore, príslušné vyhlásenie o bezinfekčnosti je     
súčasťou tejto prihlášky,                                                                               

- v prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť z vážnych dôvodov,  túto skutočnosť je 
potrebné nahlásiť  najneskôr do 4.7.2016 na tel. č .: 0903645659 , v prípade choroby 
predložiť lekárske potvrdenie,

- storno poplatku:  odhlásenie po dohovore s vedúcim tábora.

Program: Summer fun with English (učiť bude p. Jarmila Hlávková – skúsená lektorka)

1. deň Welcom day – predstav sa a povedz niečo o sebe (I am, I have, Ican, I like ....), 
rozdelenie do skupín podľa veku a úrovne.
2. deň Food day – rozprávanie o jedlách (pripravíme si malé pohostenie, prípadne upečieme 
jednoduché koláče).
3. deň Fashion day – rozprávame o obliekaní a móde, na záver si urobíme módnu prehliadku.
4. deň Storytelling day – tvoríme jednoduchý príbeh s ilustráciami, ktorý predstavíme 

ostatným.
5. deň Nature day – rozprávame o prírode a jej ochrane, zvieratách, rastlinách (vychádzka do 
okolia). 

Goodbye party – karneval/záverečná diskotéka (spolu so súťažami a hrami, ktoré boli počas tábora 
najúspešnejšie – aj v angličtine). Program bude doplnený rôznymi športovými aktivitami (plávanie, 
volejbal, turistika a iné.....).

                                                    
     Počas táborovej činnosti dieťa potrebuje :

- športové oblečenie, primeranú obuv,  nerozbitnú fľašu, v daždivom počasí pršiplášť,
- písacie potreby, plávky, uterák, hygienické potreby,
- primerané oblečenie na zimné počasie a tiež na prípadné prezlečenie,
-     u menších detí obľúbená hračka, kniha a pod.

Dieťa má zabezpečené  v cene:
- stravovanie (5x denne + pitný režim), ubytovanie, preprava, animátori, pomôcky na aktivity



Teší sa na Vás kolektív pracovníkov CVČ a animátori! 


