
                                            CCVVČČ  pprrii  ZZŠŠ    ssvv..  AAuugguussttíínnaa  
Moyzesova 1, Považská Bystrica 

Prihláška na denný výletový tábor -   Týždeň objavov 

9. 7. – 13. 7. 2018 
 

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

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

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

 Podpis rodiča (zákonného zástupcu): ................................................  

Súhlasím s prípadným umiestnením fotografie môjho dieťaťa na internetovej stránke školy  

 

*60,- Eur (cena pre členov centra) **70,-Eur (cena pre nečlenov) 

(členstvo sa dá získať zapísaním sa na nový školský rok za poplatok 5,-€) 
Prihlášku s poplatkom je potrebné odovzdať do 22.júna 2018  /počet miest je limitovaný autobusom/ 

a to v kancelárii školy u p. Brzej v čase od 7.- 15. hod. (obedná prestávka v čase 11.- 11.30 hod) 

*******odstrihnúť****** 

 

Milí rodičia, 

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

denného tábora.  Program tábora je nasledovný: 

9. 7. 2018  Bojnický zámok 
10. 7. 2018  Bratislava /Devín + Jumparena/ 

11. 7. 2018  Čachtický hrad + Park miniatúr Podolie 
12. 7. 2018 Kremnica  štôlňa + mincovňa 

13. 7. 2018 Butkov + Športové centrum Púchov 
V cene je zabezpečené: Doprava,vstupné, poistenie, pedagogický dozor, program. 

Storno poplatky: Zrušenie účasti 1 týždeň pred táborom – 100 % ceny. V prípade ochorenia sa 

na základe lekárskeho potvrdenia vráti účastníkovi celá čiastka. 

Program bude trvať od 8. 00 do 16.00 hod. Pre deti je zabezpečený pedagogický dozor od 7.45 

do 16.30 hod. Zraz detí bude každý deň v Pastoračnom centre- Stred.  

Prosíme Vás, aby Vaše dieťa bolo športovo oblečené a  nezabudnite mu pribaliť nasledovné:  

- zdrav. kartičku poistenca (môže byť i fotokópia). Prosím,  oznámte nám, ak dieťa užíva nejaké 

lieky prípadne trpí alergiou alebo inou chorobou, ak má dieťa strach z výšok, kinetózu (prosíme 

pribaliť kinedryl) 

- šiltovku alebo šatku, pevnú obuv, do štôlne bundu a dlhé nohavice, 

- dostatočné množstvo tekutín, celodennú stravu, OBEDY NIE SÚ V CENE POPLATKU. 

- pršiplášť alebo dáždnik (dážď nás môže prekvapiť vždy), 

- v prihláške nezabudnite uviesť telefónne číslo na vás, aby sme vás vedeli informovať o 

prípadných zmenách v programe, úraze alebo iných okolnostiach, ktoré sa môžu počas tábora 

vyskytnúť, 

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

Bližšie informácie získate na tel. čísle    

0907 477 811 alebo na: milada.bajzova@gmail.com 
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