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

Prihláška na letný prímestský tábor Prihláška na letný prímestský tábor 
s Pastoračným centrom s Pastoračným centrom 

2.7 – 6.7. 2018

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

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

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

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

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

  
35,-€ (cena pre členov centra) 40,-€ (cena pre ostatných). Prihláška do 18.5.

OD 19.5. CENA ZA TÁBOR 40€ (členovia) a 45€ (ostatní)
OD 1.6. CENA ZA TÁBOR 50€ (členovia) a 50€ (ostatní)

Prihlášku s  poplatkom je potrebné odovzdať do 18. 5. 2018  a  to v  ZŠ sv. Augustína triednej
p. učiteľke alebo v  Pastoračnom centre.  Pri oneskorenom odovzdaní sa cena zvyšuje.

*******odstrihnúť******
Milí rodičia,

ďakujeme Vám, že nám preukazujete dôveru  tým, že ste sa rozhodli svoje dieťa prihlásiť do
letného  tábora.   Počas  týchto  piatich  dní   budú  mať  deti  možnosť  zabaviť  sa,
dozvedieť sa niečo nové a  samozrejme bude priestor aj na tvorivosť, hry. 
Tábor je určený pre žiakov 2.-7. roč. a bude  v dňoch 2.7. – 6.7.2018 (pondelok-
piatok).V prípade, že vaše dieťa navštevuje iný ročník, je možné ho prijať na tábor po 
dohovore s vedúcimi pastoračného centra.

V cene je zabezpečené: program, 5 x obed, 1x večera, 1x raňajky, 5x malá desiata (ovocie), 
výlety, pitný režim (v prípade, že budeme v centre), pedagogický dozor.
Program bude trvať od 8. 30 do 15.30 hod. V centre budeme iba v prípade zlého počasia.
Pre deti je zabezpečený pedagogický dozor od 8.15 do 15.45 hod.

  Veci, ktoré si treba nachystať na tábor sú v zozname 

v prílohe prihlášky   PROGRAM TÁBORA     

Bližšie informácie získate na tel. čísle:  0948 090 116 (Mgr. Jakub Hendrych)
0948 175 767 (Bc. Barbora Hendrychová)

Program Tábora
Letný tábor 2. - 6. 7. 2018

Program: rôzne aktivity, hry, výlety, varenie v lese, prespanie v lese 

Veci, ktoré si treba priniesť prvý deň tábora. Necháme ich v centre a podľa 
počasia budeme každý deň voliť aktivity a výlety.

• pršiplášť
• prezúvky
• plavky
• uterák
• opaľovací krém
• repelent
• spací vak (možnosť požičať)
• karimatka (možnosť požičať)
• ďalšie veci potrebné na prespanie vonku (napr. teplejšie oblečenie)
• väčší batoh, do ktorého sa dieťa pobalí na prespanie - NIE KUFOR! 

(musí sa tam zmestiť spacák, karimatka a ostatné veci, ktoré 
dieťa bude potrebovať, pretože na miesto pôjdeme peši a 
nemôžeme ich niesť v rukách)

• kartičky na vlak a autobus (pokiaľ majú)
• zdrav. kartička poistenca

Každý deň bude dobré, ak si dieťa prinesie 
• malý batôžtek
• čiapku proti slnku
• desiatu
• pitie (1,5 ltr. - menšia fľaša nestačí)
• vhodné oblečenie a obutie na aktivity v prírode

V deň, kedy budeme spať vonku (pravdepodobne streda 4. 7.) 
• kefka na zuby a pasta s malým uterákom


