KALOKAGATIA – centrum voľného času
Strelecká 1 917 01 TRNAVA
organizuje

TERMÍNY :

9. 7. – 13. 7. 2018
16. 7. – 20. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
6. 8. – 10. 8. 2018
DENNÝ POBYT :

v čase od 800 – 1600 h. – pondelok až piatok

VEK DETÍ :

od 7 rokov (dieťa musí mať absolvovaný 1. ročník ZŠ)

POPLATOK :

50,00 EUR za dieťa/5 dní

PRIHLÁŠKY :

môžete si vyzdvihnúť v KALOKAGATIA – CVČ na Streleckej ul. 1 alebo
stiahnuť z našej webovej stránky, záväzne ju vyplniť, odovzdať v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ul. v Trnave. Platba za tábor možná aj v hotovosti.
Pokiaľ budete chcieť úhradu za tábor realizovať elektronickou poštou cez
INTERNET BANKING, je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť meno
dieťaťa a termín príslušného mestského tábora.

PROGRAM :

Náplňou letných mestských táborov sú výlety do okolia Trnavy, návštevy
hradov a zámkov, návšteva kúpaliska a rôzne zábavné súťaže.

INFORMÁCIE
v Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, TRNAVA
 033/3236-697, 696 – informácie o mestskom tábore a programe
 033/3236-694 – informácie o prihláškach, zmeny a platby
web : cvc.trnava.sk,  cvc.kalokagatia@gmail.com

KALOKAGATIA – centrum voľného času, Strelecká 1, 917 01 TRNAVA

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 pobyt v mestskom tábore je od 800 h. do 1600 h.
 pri nástupe do mestského tábora je potrebné odovzdať vyhlásenie o zdravotnom stave
dieťaťa, ktoré potvrdí niektorý z rodičov (nie je potrebné potvrdenie od lekára) a vyhlásenie, že dieťa môže chodiť domov samotné;
 strava nie je zabezpečená, deti si nosia jedlo na celý deň;
 v mestskom tábore je maximálny počet detí 43, deti prihlásené nad tento počet budú
evidované ako náhradníci;
 dieťa prihlásené do táborov musí mať poplatok za tábory uhradený do 15. 6. 2018.
 organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu;
 deti sa obliekajú podľa počasia a programu v tábore.
 je potrebné mať preukaz poistenca (môže byť aj kópia);
 mestských táborov sa môžu zúčastniť deti vo veku od 7 rokov – musia mať ukončený prvý
ročník základnej školy;
 do mestského tábora nemôžu byť prijaté deti, ktoré navštevujú špeciálne základné školy,
vyrovnávacie triedy alebo vyžadujú špeciálnu pedagogickú starostlivosť. Naše zariadenie
nezamestnáva pedagógov, ktorí by spĺňali kvalifikačné predpoklady (špeciálna pedagogika)
potrebné k výkonu práce;
 NEDÁVAJTE deťom cenné veci, organizátor nehradí ich stratu,
 poplatok za mestský tábor (päť dní) je 50,00 EUR. V cene je zahrnutá doprava na výlety,
vstupné, poistné proti úrazu, ceny do súťaží, spotrebný materiál a odmeny externým
vedúcim;
 Platba za tábor možná i v hotovosti. Pokiaľ budete chcieť úhradu za tábor realizovať
elektronickou poštou cez INTERNET BANKING, je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť
meno dieťaťa a termín príslušného mestského tábora;
 ak dieťa nemôže nastúpiť do MT, rodič musí dieťa odhlásiť 10 dní pred nástupným
termínom. Iba v tom prípade mu bude vrátená celá suma – 50,00 EUR. Inak účtujeme
STORNO POPLATOK vo výške 50% sumy za tábor;
 v prípade neúčasti dieťaťa v mestskom tábore pre chorobu bude rodičovi vrátená alikvotná
časť z 50,00 EUR. Je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o chorobe.
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
mestský tábor
Termín : .....................................................

Meno a priezvisko dieťaťa : ...............................................................................................................
Dátum narodenia : ..................................................... rodné číslo : ................................................
Škola :..........................................................................................................................................................
Adresa bydliska : ..........................................................................................  ...................................
e-mail adresa : .........................................................................................................................................
Meno a priezvisko otca : ........................................................................................................................

Adresa bydliska : .......................................................................................... ....................................
Meno a priezvisko matky : ...............................................................................................................
Adresa bydliska : ......................................................................................... ....................................

VYHLÁSENIE
Podpísaný/á ................................................................................................................ vyhlasujem, že finančné
náklady vo výške 50,00 EUR zaplatím do .....................................................................
Údaje pre platiteľov cez IB :

Číslo účtu – SK29 5600 0000 0011 1243 3008

(v správe pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa a termín tábora)

Dňa .........................................

Podpis ........................................................

