CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, V jame 3, 917 01 TRNAVA

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 pobyt v mestskom tábore (MT) je od 800 h. do 1600 h., v pondelok je nástup možný od 730 h.;
 pri nástupe do MT je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti
a zdravotnom stave dieťaťa, ktoré potvrdí niektorý z rodičov (nie je potrebné potvrdenie od
lekára) a vyhlásenie, že dieťa (ne)môže chodiť domov samotné (tlačivo je k dispozícii na
internetovej stránke CVČ);
 pri nástupe do MT je potrebné odovzdať kópiu preukazu poistenca;
 v dennom tábore nie je potrebné preukazovanie negatívnym RT - PCR testom;
 v prípade, že dieťa bude mať zvýšenú teplotu, zákonný zástupca ho musí bezodkladne zobrať
do domácej starostlivosti;
 každé dieťa musí mať z domu zabezpečené dve rúška na každý jeden deň;
 strava nie je zabezpečená, deti si nosia jedlo na celý deň;
 denný program jednotlivých táborov je zverejnený na internetovej stránke CVČ, organizátor
si vyhradzuje právo na zmenu programu;
 na výlety mimo Trnavy využívame objednanú autobusovú dopravu;
 deti sa obliekajú podľa počasia a programu v tábore;
 MT sa môžu zúčastniť deti vo veku od 7 rokov – musia mať ukončený prvý ročník ZŠ;
 do MT 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 60,00 EUR. V cene je zahrnutá doprava na výlety,
vstupné, ceny do súťaží, spotrebný materiál a odmeny externým vedúcim;
 úhrada za tábor je možná len elektronicky cez INTERNET BANKING. Do správy pre prijímateľa
je potrebné uviesť meno dieťaťa a termín príslušného mestského tábora;
 v prípade záujmu rodičov o vystavenie potvrdenia o absolvovaní tábora (k uplatneniu
rekreač. príspevku od zamestnávateľa) je potrebné kontaktovať p. ekonómku na adrese:
andrea.olivova@cvc.trnava.sk (vystavené potvrdenia sa pošlú poštou na adresu žiadateľa);
 ak dieťa nemôže nastúpiť do MT, rodič musí dieťa odhlásiť 10 dní pred nástupným termínom
telefonicky na čísle 033/32 36 696. Iba v tom prípade mu bude vrátená celá suma – 60,00
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 60,00 EUR. Je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o chorobe.
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