
Centrum voľného času  Trstená 

PRIHLÁŠKA 

na Letný prímestský tábor č. : 

s názvom : ............................................   termín : ....................................... 

Priezvisko a meno dieťaťa: ..........................................................................  

Dátum narodenia: .......................................................................................  

Bydlisko: .....................................................................................................  

E-mail kontakt na rodiča .............................................................................  

Telefón kontakt na rodiča ...........................................................................  

Vypíšte prípadné zdravotné komplikácie dieťaťa napr. alergie na jedlo alebo iné. 

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

  • Dieťa je záväzne prihlásené do prímestského letného tábora CVČ vyplnením a 

podpísaním prihlášky a uhradením poplatku za tábor vo výške 100 %  / t.j. 40,00 

Eur /  najneskôr jeden týždeň pred začiatkom jeho konania  

• V prípade neuhradenia plnej sumy poplatku do tohto termínu, bude miesto na 

tábore, ak je plne obsadený, ponúknuté dieťaťu, ktoré je evidované ako 

náhradník.  

• Pre nárok na vrátenie uhradeného poplatku za táborv prípade že  dieťa 

nenastúpi v stanovenom termíne na tábor, sa akceptuje iba písomné vyjadrenie 

od lekára, že je dieťa choré  

• CVČ si vyhradzuje právo neotvoriť turnus tábora v prípade, ak je naň prihlásený 

nedostatočný počet detí. V takom prípade bude CVČ rodiča včas informovať. 

 • Rodič berie na vedomie, že CVČ si vyhradzuje právo okamžite vylúčiť dieťa z 

tábora v prípade vážneho narúšania pravidiel, ktorými sa riadi tábor a v prípade, 

že svojím správaním dieťa vážne ohrozuje bezpečnosť svoju, alebo bezpečnosť 

iných detí. Poplatok za tábor sa v takomto prípade nevracia.  

• V deň nástupu na tábor sa rodič zaväzuje odovzdať vedúcemu tábora kópiu 

karty poistenca a rodičom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia 

dieťaťa.  

• Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je Informatívny súhlas so spracovaním 

osobných údajov a prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa 

• Pri platbe za tábor uprednostňujeme bezhotovostnú platbu - s úhradou na účet : 

IBAN : SK71 0200 0000 0019 4717 7057,  s poznámkou meno dieťaťa a názov 

tábora  a ako VS je potrebné uviesť dátum konania tábora , napr : pri tábore 

Cesta do krajiny OZ je VS : 060710072020.  

• Po ukončení denného programu  bude moje dieťa odchádzať domov :  

samé :........................................  v doprovode s :....................................... 

• Prosíme rodičov, aby akceptovali skutočnosť, že dieťa sa prihlasuje na celý 

týždenný program tábora a nie na jednotlivé jeho dni. Týmto opatrením 

chceme predísť vzniknutiu  rôznych komplikácii pri vstupoch, doprave a 

dodržaní hygienických predpisov. V prípade že je dieťa priadne prihlásené na 

týždenný program a z rôznych dôvodov sa nebude môcť niektorý deň tábora 

zúčastniť, môže ho nahradiť vopred dohodnutý náhradník, prípadne po 

dohode s vedúcim tábora môže byť dieťaťu vrátená alikvotna finančná čiastka  

z daného poplatku. 

 

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že s náležitosťami 

tejto prihlášky sa dôkladne oboznámil,  porozumel mu a súhlasí s jeho obsahom.  

 

v Trstenej dňa  ........................................ podpis rodiča : .............................. 


