
Pokyny pre účastníkov letného tábora  

 
Termín:                          09.07. – 13.07.2018      a      06.08. – 10.08. 2018 

Miesto:    Kultúrno - spoločenské centrum, Obrancov mieru 2 

Príchod detí do tábora:  od 7.30 hod. do 8.00 hod. (poprosíme dodržať čas) 

Odchod detí z tábora:  od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

Veková hranica:                   deti vo veku od 7 do 14 rokov 

 

Nezabudnúť na: 

  Prezúvky, vhodné oblečenie podľa aktuálnosti počasia, športovú obuv, pršiplášť, čiapku 

proti slnku, krém na opaľovanie, lieky (v prípade, že ich dieťa užíva, upozorniť nato animátorov)  

  menší batoh resp. plecniak 

  vreckové, podľa uváženia rodičov  

  nezabudnúť vhodné športové, príp. turistické vybavenie /hlavne plecniak, pevná obuv, 

pršiplášť a teplejší zvršok) ... animátori deti vždy deň dopredu upozornia na dianie v nasledujúcom 

dni, ktoré sa odvíja v závislosti od počasia 

Neodporúča sa:  

 deti nech nenosia drahé veci – prstene, retiazky, mp3/mp4 prehrávače a pod.  

Používanie mobilného telefónu pre účastníka tábora : 

 deťom neodporúčame brať mobilný telefón na hry, aby nedošlo k strate alebo poškodeniu 

 za mobilný telefón a stratu drahšej veci nezodpovedáme 

 špecifické pomôcky napr. zubný strojček ap. ak dieťa používa, upozorniť animátorov vopred 

– za stratu nezodpovedáme 

 

Pri nástupe do tábora budeme od Vás požadovať ešte nasledovné DOKLADY:  

 Prehlásenie o bezinfekčnosti: pri nástupe v pondelok ráno vám dajú naši animátori 

podpísať. Na tomto prehlásení nesmie byť dátum starší ako 3 dni pred nástupom na tábor ( 

z uvedeného dôvodu, tlačivo dostanete v pondelok ráno pri odovzdaní dieťaťa).  

 Preukaz poistenca: pri nástupe prosím odovzdať fotokópiu preukazu poistenca. 

 

Iné:  

Lekárničku so základným vybavením budú mať animátori neustále so sebou (ak berie vaše 

dieťa iné lieky poprosíme odovzdať ich pri nástupe do rúk animátorovi skupiny a nahlásiť to).  

 

Deti sa budú stravovať - obedy:  

a) Jedáleň Červený kríž  

b) desiaty, olovranty a pitný režim budú mať detí zabezpečené v priebehu aktivít na mieste resp. 

im budú vydané ráno pred odchodom na aktivitu.  

 

 

 

Dôležité kontakty:  

    

Zodpovedný vedúci za tábor: Erika Lukačková  
kontakt: 055/632 47 67                   e-mail: kancelariastarostu@kosicesever.sk 


