
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Augustína 
     Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica 

 

PPrriihhlláášškkaa  nnaa  jjaarrnnýý  ttáábboorr  

21.2 – 23.2. 2018 
 

Meno a priezvisko: ............................................................................................... 

Adresa:  .................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................... Email rodiča: ........................................ 

Podpis rodiča ...................................... Telefón rodiča:......................................... 

Alergie, diéty:......................................................................................................... 

   

12,-€ (cena pre členov centra) 15,-€ (cena pre ostatných) Platba do 9.2. 

OD 9.2. CENA ZA TÁBOR 15€ (členovia) a 18€ (ostatní) 
Prihlášku s poplatkom je potrebné odovzdať do 9. 2. 2018  a to v ZŠ sv. Augustína triednej 

p. učiteľke alebo v Pastoračnom centre. OD 9.2. CENA ZA TÁBOR 15€ (18€) 

*******odstrihnúť****** 

Milí rodičia, 

ďakujeme Vám, že nám preukazujete dôveru  tým, že ste sa rozhodli svoje dieťa prihlásiť do 

jarného tábora.  Počas týchto troch dní  budú mať deti možnosť zabaviť sa,  
dozvedieť sa niečo nové a  samozrejme, bude priestor aj na tvorivosť, hry a zábavu.  
Tábor je určený pre žiakov 2.-8. roč. a bude  v dňoch 21.2. – 23.2.2018 (streda-piatok). 

V cene je zabezpečené: program, 2 x obed, výlet, pitný režim (v prípade, že budeme v 

centre), pedagogický dozor. 

Program bude trvať od 9. 00 do 15.00 hod. a bude prebiehať v priestoroch Pastoračného  

centra Stred pri kostole a v blízkom okolí PB. Pre deti je zabezpečený pedagogický dozor 

od 8.30 do 15.30 hod. 

Program bude upresnený do 16. 2. emailom. Rozošleme rodičom konkrétnejšie činnosti 

a vhodné oblečenie na každý deň. Chceme tak pružnejšie reagovať na aktuálne 

rozmary počasia. 
 

   Prosím nezabudnite svojmu dieťaťu pribaliť nasledovné veci: 

- prezúvky,  zdravotnú kartičku poistenca (môže byť i fotokópia), 

- desiatu a olovrant, 

- oznámte nám prosím, ak dieťa užíva nejaké lieky prípadne trpí alergiou alebo inou 

chorobou, 

- pršiplášť (dážď nás môže prekvapiť vždy), vhodné oblečenie a obuv na aktivity v prírode, 

- v prihláške nezabudnite uviesť telefónne číslo a email na vás, aby sme vás vedeli 

informovať, 

- prosíme vás, aby ste deťom nedávali cenné veci, napr. vyšší obnos peňazí a pod. 

 

Bližšie informácie získate na tel. čísle:  0948 090 116 (Mgr. Jakub Hendrych) 
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