
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 na plávanie (plavky, uterák, kúpaciu čiapku a hygienické potreby, obuv do bazéna) oblečenie a obuv (športové, 
vhodné podľa počasia, čiapka- šiltovka) 

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.

mailto:bocianiky@bocianiky.sk

