
Dni plné zábavy pre dievčatá a chlapcov od 6 do 12 rokov. 

Milí rodičia, opäť organizujeme počas letných prázdnin 

denný prázdninový tábor 

S L N I E Č K O 
Tábor sa bude konať v dvoch turnusoch: 

1. turnus:  30. jún - 04. júl 2014 
2. turnus:  07. júl -  11. júl 2014 

Pre vaše deti sú pripravené zaujímavé činnosti a aktivity spojené s poznávaním nášho mesta, blízkeho 
okolia, turistika na Slnečné skaly, Deň pokusov, tvorivé dielne, canisterapia, rôzne zábavné hry, kúpanie, 
športové  súťaže a tematické dni. Denný program sa koná každý deň v čase od 8:00 do 17:00. Cena päťdňového 
denného prázdninového tábora za jedno dieťa v 1. alebo v 2. termíne je 50 eur. V cene pobytu je zahrnutý teplý 
obed, pitný režim, vstupné, poistné,  cestovné na výlety a pedagogický dozor. 

 
 

• Stretnutie detí s ich vedúcimi bude každý deň od 7:30  do 8:00 pred budovou ročníkov 1. - 4. 
• Odchod detí domov bude každý deň od 16:00 do 17:00. (Prosíme o zodpovedné dodržiavanie časov 

príchodov aj odchodov.) 
• Poplatok vo výške 50 eur, záväznú prihlášku a prefotený preukaz poistenca doniesť najneskôr 26. júna 

2014. 
• V prípade neočakávanej choroby dieťaťa je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. 
• Presný rozpis programu  na konkrétne dni dostanú deti pri odovzdávaní  záväznej prihlášky. 

 
 
V prípade potreby nás môžete kontaktovať: 
 
Mgr. Alena Mackaničová 
0905769508 
alena.mackanicova@gmail.com 
 
Mgr. Mária Tóthová 
maria.tothova.zsjarna@gmail.com 
 
Mgr. Darina Mahútová 
darina.mahutova.zsjarna@gmail.com 
 
Do tábora bude Vaše dieťa potrebovať: Malý ruksak, biele tričko,  slnečné okuliare, pršiplášť, šiltovku, vhodné 
športové oblečenie, vhodnú obuv na chodenie po meste i v prírode, prezuvky, zápisník, písacie potreby, desiatu, 
olovrant, vreckové, 2 prázdne plastové pollitrové fľaše, krém na ochranu pred slnkom, kto chce - môže si doniesť 
gumu na skákanie, malú loptičku, karty alebo malú spoločenskú hru. 

 

Ďakujeme Vám za dôveru a veríme, že budete spokojní Vy aj Vaše malé „Slniečka“. ☺  
 

 

 

 

 



Záväzná prihláška 
Prihlasujem svoje dieťa 

__________________________________________________________________________________________ 

do denného letného tábora 

SLNIEČKO 
na: 

1. turnus 

2. turnus 
 Po rozdelení detí do oddielov zodpovednosť za ich bezpečnosť preberajú vyššie uvedené jednotlivé pani 
učiteľky, ktoré budú mať na starosti deti podľa vypracovaných zoznamov detí v oddieloch v deň začatia turnusu. 
Vyhradzujeme sa právo vylúčiť z letného tábora SLNIEČKO deti, kroté svojím správaním znemožnia jeho 
bezproblémový a bezpečný chod. 

 

 _________________________ 

 podpis zákonného zástupcu prihláseného dieťaťa 

(Nehodiace sa prečiarknite, prosím.) 

 

Zdravotné obmedzenia: _______________________________________________________________________ 

Iné vaše pripomienky, poznámky: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Napíšte nám, prosím, dôležité informácie, ktoré by sme mali vedieť aby sme mohli k vášmu dieťaťu pristupovať 
citlivo a s pochopením. Napríklad: bojí sa vody, nemá rád ... ☺) 

  

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA 
Prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že 

 

(Meno prihláseného dieťaťa.) 

nemá žiadnu infekciu a nie je u neho potrebný žiadny ďalší osobitný režim. 

 

V Žiline ________________________ _________________________ 

 podpis zákonného zástupcu prihláseného dieťaťa 


