
INFORMOVANÝ SÚHLAS RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Meno a priezvisko dieťaťa (ďalej len účastník PLT)..........................................................................

Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu .............................................................................

Názov PLT ...............................................................................Termín ..................................................

Základné informácie
*Prímestský letný tábor (ďalej len PLT ) je s dennou dochádzkou do CVČ v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. 

Príchod do tábora je denne v čase od 07.45 do 08.00 hod. (pokiaľ nie je dohodnutý inak). Odchod z tábora je od 
15.30, najneskôr do 16.00 hod. toho dňa.

*Ak dieťa odchádza z tábora bez doprovodu zákonného zástupcu (dospelej osoby), zákonný zástupca o tom 
predloží písomné potvrdenie. 

*Pri nástupe účastníka do tábora je potrebné odovzdať vedúcemu tábora fotokópiu zdravotného preukazu 
poistenca, Informovaný súhlas rodiča, Vyhlásenie o bezpriznákovosti a zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 

1 deň od nástupu do tábora), prehlásenie rodiča (ak bude dieťa odchádzať z tábora samé)
*Počas tábora má účastník zabezpečený teplý obed  a celodenný pitný režim. CVČ zabezpečuje poistenie detí. 
CVČ Maják, organizátor PLT si vyhradzuje právo zmeniť program činnosti v PLT z dôvodu nepriaznivého počasia 

prípadne iných nepredvídaných okolností.

UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Rodič /zákonný zástupca je povinný dieťaťu zabezpečiť jednorazové vreckovky, 

vhodné oblečenie a obuv, prezuvky, šiltovku – klobúčik, v prípade kúpania pri neplavcoch plávacie kolesá/ 
rukávniky, plavky + uterák, pršiplášť, ochranné UV krémy proti slnečnému žiareniu, prípadne repelent.

Dieťaťu treba pribaliť desiatu, olovrant, väčšiu plastovú fľašu s nápojom (dopĺňame)
Pri príchode dieťa odovzdať vedúcemu PLT resp. zodpovednému zamestnancovi.

Poučiť dieťa o neopodstatnenom telefonovaní počas dňa. Po zvážení rodiča/zákonného zástupcu mobilné 
zariadenie nedávať dieťaťu do tábora. Upozorniť dieťa pred možnou stratou mobilu, za čo CVČ Maják, 

organizátor PLT nezodpovedá, ako aj za všetky cenné veci, ktoré dieťa v tábore má.
Rodič/zákonný zástupca má povinnosť uhradiť materiálne škody, ktoré dieťa spôsobí úmyselne 

nerešpektovaním základných pravidiel, alebo z nedbanlivosti. Dieťaťu nedávať do tábora predmety 
ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ účasti v PLT

V PLT platia základné pravidlá, ktoré účastník je povinný dodržiavať:
Každý účastník je povinný riadiť sa pokynmi svojho vedúceho , ako aj dodržiavať zásady bezpečného správania

Účastník bez vedomia svojho vedúceho, alebo hl. vedúceho tábora neopúšťa svojvoľne priestor na činnosť určenú.
Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov PLT, rešpektuje potreby ostatných účastníkov 

PLT, chráni majetok, ktorý mu bol zverený a ktorý používa.
Účastník PLT neobmedzuje svojim konaním práva ostatných, ktorí sú účastní v tábore.

Účastník dbá na čistotu a poriadok, na slušné správanie a kultúru vyjadrovania.
 

VYLÚČENIE Z LPT
Ak zákonný zástupca zamlčí nejaký fakt, týkajúci sa zdravotného stavu účastníka PLT, na základe ktorého sa 
u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zákonnému 

zástupcovi nevzniká nárok na vrátenie zvyšnej sumy uhradeného poplatku.
Ak účastník PLT opakovane hrubo poruší pravidlá, ktoré narušia plynulý priebeh činnosti v PLT
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu, 

ako aj s programom uvedeného tábora a bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.

Informácie k poplatkom
Poplatok za tábor je v sume 75€/člen ZÚ, 

80€/ostatné deti
Poplatok za tábor je nutné 

uhradiť do 30.06.2022. 
Prihlášku do tábora akceptujeme 

až po uhradení poplatku!
Pokiaľ si chcete uplatniť rekreačný poukaz, 

platbu je nutné uhradiť v hotovosti v CVČ Maják

STORNO POPLATKY
Ak sa rodič z určitých dôvodov rozhodne zrušiť účasť svojho 

dieťaťa v PLT, musí uhradiť nasledovné storno poplatky:
*2 týždne pred nástupom do vybraného tábora 50 % z ceny

*1 týždeň pred nástupom 70 % z ceny
*v deň nástupu 100 %

v prípade, že si nájdete náhradu, bude Vám 
vrátená celá suma 100 %

V.............................................,dňa............................          Podpis zákonného zástupcu: ...................................................        


