
Súkromné centrum voľného času, Štúrova 34, Modra  
 

PRIHLÁŠKA na 

letný prímestský tábor 

 
Teentime 

     
 Termín: 15.8. – 19.8. 2016 

 Miesto:   SCVČ Modra a okolie 

 Veková kategória: mladí od 13 rokov 

 Začiatok: každý deň o 8.00 hod. 

 Ukončenie: každý deň o 16.00 hod. 

  Cena:  50 €   (v cene je zahrnutý obed, pitný režim, vstupné, práca animátorov) 
 

Priezvisko a meno dieťaťa: ........................................................................ 

Dátum narodenia: ....................................................................................... 

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

E-mail kontakt na rodiča .........................................................................  

Telefón kontakt na rodiča  ....................................................................... 

Vypíšte prípadné zdravotné komplikácie dieťaťa napr. alergie na 

jedlo alebo iné. 

 

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

Súhlasím, aby fotografie môjho dieťaťa boli zverejnené na web–stránke 

Súkromného centra voľného času.  

 
     ________________________________ 

                Podpis rodiča 
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Podmienky prihlásenia do tábora: 
 

 Dieťa je záväzne prihlásené do prímestského letného tábora SCVČ 

vyplnením a podpísaním prihlášky a uhradením zálohy vo výške 35-50% 

zo sumy poplatku za tábor.  

 Zvyšnú časť poplatku je potrebné uhradiť najneskôr do 15. júna 2016. 

V prípade neuhradenia plnej sumy poplatku do tohto termínu, bude miesto 

na tábore, ak je plne obsadený, ponúknuté dieťaťu, ktoré je evidované ako 

náhradník.   

 Ak dieťa nenastúpi v stanovenom termíne na tábor, akceptuje sa iba 

písomné vyjadrenie od lekára, že je dieťa choré, pre nárok na vrátenie 

uhradeného poplatku za tábor. V inom prípade si rodič musí za svoje dieťa 

nájsť náhradu. 

 SCVČ si vyhradzuje právo neotvoriť turnus tábora v prípade, ak je naň 

prihlásený nedostatočný počet detí. V takom prípade bude SCVČ rodiča 

včas informovať. 

 Rodič berie na vedomie, že SCVČ si vyhradzuje právo okamžite 

vylúčiť dieťa z tábora v prípade vážneho narúšania pravidiel, ktorými sa 

riadi tábor a v prípade, že svojím správaním dieťa vážne ohrozuje 

bezpečnosť svoju, alebo bezpečnosť iných detí. Poplatok za tábor sa 

v takomto prípade nevracia. 

 V deň nástupu na tábor sa rodič zaväzuje odovzdať vedúcemu tábora 

kópiu karty poistenca a rodičom podpísané vyhlásenie o neinfekčnosti 

dieťaťa. 

 Vedúci tábora oboznámi rodiča s podrobnými informáciami a pokynmi 

o tábore mailom alebo telefonicky po uzavretí prihlasovania sa do táborov, 

najneskôr však týždeň pred nástupom dieťaťa na tábor. 

 

Svojím podpisom rodič dieťaťa potvrdzuje, že sa oboznámil 

s podmienkami. 
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