Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 053 42 Krompachy
PODMIENKY PRIHLÁSENIA DO LETNÉHO PRÍMESTSKÉHO TÁBORA 2021
PRIHLÁSENIE




Rezervujte si miesto prihlásením vášho dieťaťa do Letného prímestského tábora (LPT) a to vyplnením
prihlášky, ktorú nájdete na našom web sídle.
Prihlášku je možné si vypísať aj osobne u nás v CVČ PRIMA, SNP 39,

KONTAKT: e-mail: cvcprima@gmail.com
PLATBA

Tel. kontakt: 0915 938 896

1. Bankovým prevodom na uvedené číslo účtu:
SK26 0200 0000 0017 8053 2255
Variabilný symbol :

prislúchajúci týždeň (napr: 1. týždeň........... VS:1)

Informácie pre príjemcu: Meno dieťaťa
2. Hotovosťou v CVČ PRIMA, SNP 39 u p. D. Hvizdošovej
V dňoch: Pondelok – piatok
V čase od: 7,00 hod. – 15,00 hod.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Letný prímestský tábor prebieha v CVČ PRIMA, SNP 39, Krompachy
Program letného prímestského tábora bude prebiehať v čase od 7,00 hod. – 15,00 hod.
Program bude zverejnený na našom web sídle CVČ PRIMA
Príchod účastníkov LPT je denne: od 7,00 hod. – 8,00 hod.
Odchod účastníkov LPT: po programe v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod.
NEPRÍTOMNOSŤ ÚČASTNÍKA (dieťaťa) je nutné nahlásiť deň vopred, alebo v deň nástupu do 8,00 hod.
V cene LPT je zahrnuté: obed, poistné dieťaťa, pitný režim, doprava, vstupenky, starostlivosť odborných
pedagogických zamestnancov, náklady na program a drobné odmeny na celý týždeň.
V deň nástupu do LPT: rodič osobne odovzdá dieťa vedúcej a zároveň všetky potrebné dokumenty (Vyhlásenie
o bez infekčnosti, Informovaný súhlas, Súhlas so spracovaním osobných údajov)
Preukaz poistencca bude mať dieťa v plecniaku, odporúčame odovzdať vedúcemu LPT len kópiu preukazu
poistenca.
Nevyhnutné vybavenie dieťaťa do LPT: plecniak, rúško (2ks), preukaz poistenca (jeho kópiu), prezuvky ( nie
kroksy), pršiplášť, pevná športová obuv, pokrývka hlavy v prípade horúceho slnečného počasia, plastová fľaša s
nápojom, desiata a olovrant ( potraviny, ktoré sa nekazia), oblečenie v prípade náhlej zmeny počasia ( resp. aj
náhradné).
Do letného prímestského tábora neodporúčame nosiť: cenné, drahé predmety, mobilný telefón a finančné
prostriedky, za ktoré nezodpovedá ani vedúci LPT a ani iný pracovník CVČ PRIMA.
V PRÍPADE POTREBY NÁS KONTAKTUJTE.

