
Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 053 42 krompachy 

Túto stránku si necháva rodič, prehlásenie o bezinfekčnosti odovzdá až pri príchode !!! 

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY PRE RODIČOV  

dieťaťa prihláseného do Letného prímestského tábora  (ďalej LPT) 

Programová vedúca:  Mgr.Ivana Zmijová  Tel.kontakt:   0915 938 896 email:cvcprima@gmail.com 

 Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7:00 až 8:00 hod. do CVČ PRIMA, SNP 39, Krompachy 

 Odchod dieťaťa je každý deň medzi 14:00 najneskôr do 14:45 hod. z CVČ PRIMA, SNP 39, 

Krompachy 

 Návrh programu LPT je k dispozícii na webovom sídle CVČ PRIMA. Organizátor si vyhradzuje 

právo na zmenu programu 

 V cene LPT sú zahrnuté: náklady na program, poistné, doprava, vstupenky, obed, pitný režim, 

starostlivosť odborných pedagogických programových vedúcich , drobné odmeny na celý týždeň.  

 Účastníci sa riadia táborovým poriadkom, s ktorým sú oboznámení v prvý deň pobytu po príchode. 

Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné z dôvodu dodržiavania ochrany zdravia, bezpečnosti 

a plynulý priebeh činností. 

 Rodič- dieťaťa svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami vylúčenia dieťaťa 

z LPT na základe platnej Smernice  zverejnenej na web sídle CVČ PRIMA. 

 V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené: ČESTNÉ 

PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI (nepotvrdzuje lekár, rodič potvrdzuje informácie v 

potvrdení 3 dni pred konaním tábora) a Informovaný súhlas 

 Dieťa si bude každý deň nosiť so sebou:  PREUKAZ POISTENCA (alebo odovzdá kópiu), 

 Dieťa si bude každý deň nosiť so sebou : DESIATU, OLOVRANT, PITIE, PRŠIPLÁŠŤ, (jedlo 

pre deti pripravte podľa uváženia) 

 Potrebné vybavenie dieťaťa do LPT: plecniak, rúško 2ks, hygienické vreckovky, prezuvky, pevná 

športová obuv,  pršiplášť, pokrývka hlavy v prípade slnečného počasia, plastová fľaša s nápojom, 

desiata, olovrant, náhradné oblečenie v prípade náhlej zmeny počasia. 

 V LPT sú zakázané: žuvačky, tvrdé cukríky,  drahé cenné predmety a predmety  ohrozujúce zdravie 

detí. 

 Za mobilný telefón, finančné prostriedky a cenné predmety dieťaťa nenesie zodpovednosť 

programový vedúci a ani iný pracovník CVČ PRIMA. Z tohto dôvodu sa neodporúča uvedené 

predmety do LPT nosiť! 

 Rodič je povinný pri odovzdávaní v čase príchodu dieťaťa pravdivo informovať o zmene 

zdravotného stavu dieťaťa 

 Obed, technické, organizačné zabezpečenie, poistenie, vstupné, doprava, vedúci a program je v 

cene účastníckeho poplatku 

 Pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nemôže do LPT nastúpiť, rodič je povinný telefonicky nahlásiť 

najneskôr deň vopred , alebo do 8,00 hod. daného dňa.  

 Ak dieťa ochorie, poplatok – jeho alikvotná časť - sa mu vráti za daný deň neprítomnosti 
(obed,  vstupenka: podľa programu daného dňa).  

 Najneskôr do 3 pracovných dní po skončení LPT je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa 

požiadal o vrátenie finančných prostriedkov .  

  V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať a bližšie informácie dostanete na horeuvedenom 

telefónnom čísle a e-maile.  

 


