Centrum voľného času
Československej armády 957/13, 028 01 Trstená
Č. tel.: 043/ 5392 129, www.cvctrstena.sk
IČO : 378 102 01 DIČ : 202 1650 741
cvc@cvctrstena.sk

PRIHLÁŠKA NA TÁBOR :

Názov tábora : / rozpis podľa turnusov je uvedený nižšie /
......................................................... Termín : ...................................
Dieťa :
Meno a priezvisko
................................................................................................................
Rodné číslo :............................. dátum narodenia :.............................
Adresa : ..................................................................................................
Alergia, lieky ktoré užíva.........................................................................
Rodič :
Meno a priezvisko: ................................................................................
Adresa : .................................................................................................
Tel. kontakt : .............................. mail.: ...............................................
Súhlasím so všeobecnými podmienkami tábora
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so zverejnením fotografií na webovom sídle CVČ

Turnusy :
1.
2.
3.
4.

Turnus :
Turnus :
Turnus :
Turnus :
5. Turnus :

06.7. – 09.7.2021, prímestský tábor, Putovanie Oravou
12.7. – 16.7.2021, prímestský tábor, Človečina
19.7. - 23.7.2021, prímestský tábor, Step by step
26.7. – 30.7.2021, prímestský tábor, Na kolesách s CVČ
02.8. – 06.8.2021, pobytový tábor, Chata Opalisko

30.- €
35.- €
35.- €
30.- €
111.- €

Pokyny a poučenia :
✓ Programy pre jednotlivé turnusy budú postupne zverejňované na www.cvctrstena.sk
✓ Neprítomnosť prihláseného dieťaťa je potrebné oznámiť najneskôr v deň konania
denného programu do 8.30 hod. na tel.č.: 0918 764 706
✓ Na denné výlety prosím pribaľte dieťaťu fľašu s vodou, respirátor / rúško a vreckovky
✓ Prosím Vás dbajte o správnu a vhodnú obuv pre dieťa hlavne pri plánovaných
turistických vychádzkach
✓ Pre účastníkov všetkých táborov je vždy zabezpečený teplý obed
✓ Zvážte výšku vreckového pre dieťa či už na pobytový tábor alebo na denný výlet.
Neodporúčame dávať dieťaťu vyššiu hotovosť.
✓ Prosíme rodičov, ak je to možné, nedávajte dieťaťu na výlety mobil, verte, že náš
program bude dostatočne pestrý
✓ Každý tábor je potrebné uhradiť vždy minimálne 3 dni pred jeho začatím
✓ Každé dieťa je povinné mať kópiu kartičky poistenca a tiež originál preukážku na
bezplatnú vlakovú prepravu /vydáva železničná stanica/. V prípade že preukážku na
vlak dieťa nemá, denný resp. týždenný poplatok tábora bude musieť byť navýšený
o cenu cestovného lístka
✓ Súčasťou prihlášky je aj podpísané prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. /na
tlačive prihlášky nižšie/.

Spôsob úhrady tábora :
Prevodom na č. účtu :

SK71 0200 0000 0019 4717 7057

Variabilný symbol : dátum turnusu /napr. pri tábore Človečina bude VS : 1271672021
Poznámka pre prijímateľa : meno a priezvisko dieťaťa + názov tábora
Suma : podľa stanovenej ceny jednotlivých turnusov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČESTNÉ PREHLÁSENIE :
Čestne prehlasujem, že moje dieťa : .................................................................... neprekonalo
za posledné tri mesiace infekčné ochorenie, nemá nariadenú karanténu ani neprišlo v čase
štyroch týždňov pred táborom do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid 19 alebo
s osobou s iným infekčným ochorením. Som si vedomý/á právnych následkov ktoré by mi
vznikli z dôvodu nepravdivého resp. neúplného prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.

podpis rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa : ......................................................

V .............................................. dňa ........................................

