
   ŠVERMOVÁCKY   DENNÝ   LETNÝ   TÁBOR 

,,Stroj  času“   1. -  9. JúL  2021 
( bez víkendu a štátneho  sviatku) od 7. 00 hod. do 16.30 hod. 

poplatok: 10 eur/deň  - 60 eur 
 

Záväzná   prihláška  do  tábora 

 
Meno dieťaťa: _________________________________________ Dátum narodenia: __________________ 

Adresa: ___________________________________________________________Trieda:_______________ 

Telefonický kontakt na zákonného zástupcu: __________________________________________________ 

 

e- mailova adresa: _______________________________________________________________________ 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na denný letný tábor  ,,Stroj času“ a prehlasujem, že vzniknuté škody 

zavinené mojím dieťaťom uhradím.     Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu)   

súhlasím – nesúhlasím*  (* nehodiace sa prečiarknite)  s tým, aby sa moje dieťa zúčastnilo akcii podľa 

programu tábora   v termíne  od 1. - 9.7.2021 v čase od 7.00 hod. do  16.30 hod. Súčasne sa zaväzujem  uhradiť 

účastnícky poplatok 60 eur.  Poplatok je potrebné uhradiť do 29.6.2021  Mgr. Belejovej                  (tel. kontakt: 

0918 752 616 ). Podmienkou vrátenia poplatku za deň – oznámenie o neúčasti v deň vopred.  

Nástup do denného letného tábora do  8.45 hod.   Odchod od 15.00, alebo podľa potreby.  

Po skončení činnosti pôjde dieťa domov samé: ÁNO          NIE             čas: ___________ 

                                                    

            _______________________________ 

                  podpis zákonného zástupca 

 

Na činnosť si prineste so sebou fotokópiu preukazu poistenca, hygienické vreckovky, desiatu a pitie. 

V poplatku sú zahrnuté všetky náklady spojené s táborom – obed, olovrant, pitný režim,  cestovné, vstupné, 

kreatívne potreby, odmeny, dezinfekcia a všetko súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami. 

 

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

Vyhlásenie 
"Vyhlasujem, že dieťa ................................................................ bytom v ...................................................... neprejavuje 

príznaky akútneho ochorenia ( vrátane príznakov na ochorenie Covid – 19 ) a že regionálny úrad verejného zdravotníctva 

ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 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 spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 

ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie 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 § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. zákonného zástupcu  

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

V Humennom dňa  ............................................  Podpis zák. zástupcu/rodiča   ............................................................... 

UPOZORNENIE:    Vyhlásenie odovzdajte v deň nástupu do tábora s aktuálnym dátumom! 


