
PRIHLÁŠKA NA DENNÝ POHYBOVÝ TÁBOR 2018 

Základné informácie o dieťati 

Zákonný zástupca dieťaťa 

Termíny turnusov: 
1. turnus  09.07. – 13.07.2018  VS 012018 

2. turnus  16.07. – 20.07.2018  VS 022018 

3. turnus  23.07. – 27.07.2018  VS 032018 

4. turnus  06.08. – 10.08.2018  VS 042018 

5. turnus  13.08. – 17.08.2018  VS 052018 

Týždňový (5dňový) pohybový tábor uprednostňuje členov združenia za poplatok 120,-€.  

V cene denného pohybového tábora (ďalej len DPT) je zahrnuté: 
Náklady na prenájom priestorov, bazén, pitný režim, celodenná strava, pitný režim, kompletnú 
starostlivosť, pedagogický personál/inštruktor, športové potreby, celodenný program. 
Storno DPT je možné písomne alebo osobne za týchto podmienok:  
- min. 3 pracovné dni pred nástupom je účtovaný storno poplatok 10% z ceny DPT.                                                                                                 
- v prípade ochorenia (na základe lekárskeho potvrdenia) sa vracia aktuálna čiastka.  
- v ostatných prípadoch sa poplatok nevracia. 

Úhrada osobne:  
 v deň nástupu do denného pohybového tábora. 
Alebo cez účet: 
Číslo účtu: 2860027456/0200   IBAN:SK61 0200 0000 0028 6002 7456 
Variabilný symbol (VS): turnus denného tábora 
Špecifický symbol: dátum narodenia dieťaťa 
Správa pre prijímateľa: priezvisko  dieťaťa 

V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom dávam súhlas  Bocianiky o.z., 
Palárikova 305/17, 905 01 Senica, IČO: 42163226 so spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie 
do denného tábora. Zaplatením denného tábora a svojim podpisom na prihláške účastníka tábora 
potvrdzuje, že sa zoznámil so záväznými podmienkami a bude sa nimi riadiť , pričom si je vedomý(á) 
právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Nedodržanie podmienok môže byť dôvodom na 
vylúčenie účastníka z denného tábora bez nároku na vrátenie poplatku. 

.............................................   ............................................ 
Dátum        Podpis zákonného zástupcu 

Priezvisko a meno:

Dátum narodenia:

Adresa:

Priezvisko a meno:

Mobil:

E-mail:
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ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE 
Účastník denného tábora (dieťa) 

Kontaktná osoba v prípade nezastihnuteľnosti zákonného zástupcu 

Prehlasujem, že: 

1. Dieťa je zdravé, bez akútnych zdravotných problémov 

2. Dieťaťu nie je uložené karanténne opatrenie a v rodine ani v bezprostrednom 
okolí  
sa nevyskytlo žiadne infekčné ochorenie 

3. Dieťa nemá vo vlasoch žiadne parazity 

4. Dieťa má osvojené základné hygienické návyky 

Beriem na vedomie, že ak sa počas pobytu v dennom tábore zistí, že moje prehlásenie  
nie je pravdivé, dieťa bude musieť na moje náklady denný tábor opustiť. 
Splnomocňujem združenie Bocianiky o.z. a ich pedagogický personál k poskytnutiu základného 
ošetrenia a zároveň som oboznámil svoje dieťa o možných nebezpečenstvách. 

➢ Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom 

.............................................   ........................................... 
Dátum        Podpis zákonného zástupcu 

Vyplnené a podpísané prehlásenie odovzdajte pri nástupe do denného tábora spolu s kópiou poisteneckej 
kartičky. 

Priezvisko, meno

Dátum narodenia

Priezvisko, meno

Mobil

Informácie pre zdravotníka denného tábora

Dieťa trpí alergiou, na

Dieťa užíva lieky, aké 
a prečo

Dieťa má neobvyklé 
návyky

Ďalšie upozornenia pre 
zdravotníka a pedag. 
dozor
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K DENNÉMU TÁBORU 

Cieľom denného tábora je: 
➢ naučiť a zdokonaliť ne/plavcov plávať  

➢ rehabilitačné a kondičné plávanie 

➢ tvorivá realizácia- umelecká 

➢ rôzne športové aktivity a spoločenské hry  

➢ turistika v prírode 

➢ cvičenia so zameraním  na diagnostiku riešenia zdravotného stavu    

➢ vykonávanie rehabilitačného cvičenia  

➢ celo táborové súťaže/odmeny 

• V prípade omeškania alebo neúčasti dieťaťa  informujete organizátora Bocianiky o.z.  
na tel. čísle +421 903 971 982, e-mail: bocianiky@gmail.com 

• V prípade inej požiadavky zo strany rodičov je treba kontaktovať organizátora. 

• Všetky drobné spresnenia prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované. 

Čo si treba priniesť: 
Veci naplávanie (plavky, uterák, kúpaciu čiapku a hygienické potreby, obuv do bazéna) oblečenie a obuv (športové, 
vhodné podľa počasia, čiapka- šiltovka, prezuvky) 

Čo radšej nechajte doma: 
➢ Cennosti - elektroniku, peniaze, šperky 
➢ Mobil - rodič má možnosť sa informovať na kontaktných číslach organizátorov,  

nie je vhodné, aby bolo dieťa počas dňa vyrušované,  
narúša to nielen jeho koncentráciu ale i deti v skupine. 

➢ Ostré a iné nebezpečné predmety. 
➢ Za stratu, poškodenie cennosti organizátori a pedagogický personál nezodpovedajú. 

Podmienky účasti na dennom tábore: 
• Vyplnenie a podpísanie prihlášky odovzdanej najneskôr do 10 dní pred začatím turnusu denného tábora. 
• Najneskôr pri nástupe musíte odovzdať vyplnené a podpísané „Zdravotné prehlásenie“ a poisteneckú 

kartičku. 
• Odporúčaná veková hranica dieťaťa 4 až 14 rokov. 
• Kapacita tábora je max.14 detí, pričom na jednu skupinu pripadajú 2 inštruktori. 

• počas celej doby tábora je dieťa povinné riadiť sa pokynmi  vedúcich tábora a dodržiavať stanovený 
program, počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, 
dodávateľov služieb alebo organizátorov. 

• Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia.  
Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca. 

• Storno DPT je možné písomne alebo osobne za týchto podmienok: 
- min. 3 pracovné dni pred nástupom je účtovaný storno poplatok 10% z ceny DPT. 
- v prípade ochorenia (na základe lekárskeho potvrdenia) sa vracia aktuálna čiastka.  
- v ostatných prípadoch sa poplatok nevracia. 
- v prípade akýchkoľvek dôvodov sa dieťa nemôže zúčastniť daného turnusu, je možné po osobnom pohovore 
s organizátorom zmeniť termín nástupu do tábora.  

• vzťah medzi objednávateľom tábora a organizátormi sa riadi vyššie uvedenými podmienkami tábora. 
Odoslaním platby na náš účet alebo svojím podpisom prihlášky potvrdzujete, že s podmienkami ste sa plne 
oboznámili a súhlasíte s nimi.

  3

mailto:bocianiky@bocianiky.sk

