
Záväzná prihláška do letného tábora v Kunerade 

 

Meno žiaka: ................................................................................................................. 

Bydlisko:      ............................................................................................................................... 

Rodné číslo:  .............................................. 

Telefón domov: .................................: matka: ........................................................................ 

                                                               otec:     ........................................................................ 

 

     Súhlasím, aby sa moja dcéra – môj syn zúčastnil/a/ pobytu v tábore v Kunerade v termíne 

od 8.7.-14.7.2018. Zaväzujem sa uhradiť sumu 140 € (záloha 40 €,- Sk najneskôr do konca 

mája 2018). V prípade odhlásenia zaplatím storno vo výške 15 €. Možnosť platby na splátky – 

podľa potreby). 

     V uvedenej sume sú zahrnuté výdavky: ubytovanie, strava, doprava, poistenie, návšteva 

kúpaliska, welness, ceny do súťaží, pedagogický dozor a zdravotník. Ďalej sa zaväzujem 

uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí moje dieťa počas pobytu. 

 

Upozornenie na zdravotné problémy:  

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

 

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

                                                                                             podpis rodiča 

 

 

Žilina, 12.2.2018 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS 

Meno žiaka: _______________________________ 

 

     V zmysle §2 ods. y) zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, svojím podpisom fyzická osoba potvrdzuje, že bola riadne poučená 

o dôsledkoch jej súhlasu. 

     V termíne od 8.-14.7.2018 uskutočňuje ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline letný tábor 

v chate GUMAR v Kunerade. Pedagogický dozor zodpovedá za deti počas celého pobytu až 

do príchodu pred školu.  

     Žiak dostane zoznam vecí, ktoré sú potrebné k pobytu v tábore. Za veci nad rámec 

zoznamu škola nepreberá zodpovednosť. 

     Pobyt v tábore zahŕňa aj turistiku, preto musí mať každý žiak vhodnú turistickú obuv 

a oblečenie. Okrem toho je naplánovaná aj návšteva kúpaliska, preto je nutné mať okrem 

plaviek aj slnečné okuliare, pokrývku hlavy (šiltovka, šatka...), vhodnú obuv a  krém na 

opaľovanie. V prípade, že to nebude dodržané a stane sa úraz, škola za úraz  a prípadnú 

chorobu nezodpovedá. 

     V prípade úrazu môže ísť vedúca tábora alebo zdravotník s dieťaťom k lekárovi. a podať 

mu lieky (proti teplote, hnačke, poštipnutiu...). Žiak musí preto najneskôr pri nástupe do 

tábora odovzdať vedúcej tábora doklad o zdravotnom poistení žiaka (kartičku poistenca) 

a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka (Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti a Vyjadrenie 

obvodného lekára). V prípade choroby vedúca tábora alebo zdravotník telefonicky oznámi 

túto skutočnosť rodičovi a môže mu podať lieky (proti teplote, hnačke, poštipnutiu...). Vo 

vážnych prípadoch požiada o odchod dieťaťa zo tábora. Taktiež v prípade hrubého porušenia 

pravidiel v tábore bude dieťa bez finančnej náhrady odvolané a rodič si ho musí prísť 

vyzdvihnúť.  

     Osobné údaje detí budú použité len kvôli ich poisteniu.  

 

_______________________________                                _________________________   

      Mgr. Monika Pistovčáková                                                Podpis zákonného zástupcu 


