
Informácie pre prihlásených na letný detský tábor v rekreačnom zariadení VÝTOKY  
od 2. júla 2016 do 8. júla 2016 

 
Odchod: sobota 2.7.2016, zraz je o 13.30 hod., autobus odchádza o 14.30 hod. z Pastoračného centra, Šípková 324/1 
               
Príchod: piatok 8.7.2016 cca o 16.00 hod. do Pastoračného centra 
 
Každý jeden účastník by mal mať so sebou na tábore okrem základného oblečenia a hygienických potrieb aj:  
 
Obuv: pevná obuv na túry, tenisky2x(aj na športovanie), kopačky(ak má), sandále, prezuvky(najlepšie k bazénu, do sprchy). 
 
Oblečenie: oblečenie do lesa(mikina a dlhé nohavice) a na športovanie, ľahšiu vetrovku, pláštenku do dažďa, plavky(je tam krytý 
bazén), pre neplavcov tiež plávacie pomôcky, dlhšiu osušku, prikrývku na hlavu proti slnku(šiltovka, klobúk)  
Iné potrebné veci: krém na opaľovanie, repelent (proti komárom a kliešťom), doporučujeme aj  B-komplex (pôsobí odpudivo proti 
kliešťom), malý ruksak na túru a fľašu na vodu, baterku, vlastné lieky, ak užíva. 
 
Mobily je lepšie nebrať, ak sa rozhodnete, že áno, po skúsenostiach posledných rokov, poskytneme deťom možnosť telefonovať 
iba hodinu denne po večeri (okolo 19:00). Okrem tohto času, budú mobily odovzdané vedúcim. Ak chcete volať deťom vy, bude to 
možné denne medzi 18:30 – 19:30, aj na mobilnom čísle: 0907 408392. Dostupná sieť: Orange, ostatné len veľmi slabo alebo 
vôbec. Iné cennosti, mp3, tablety, a pod. tiež neodporúčame. Hodinky na ruke sa však pri programe zídu. Ďakujeme za 
pochopenie.  
 
 
Iné potrebné náležitosti:      

• Nezabudni si priniesť kartu poistenca (stačí aj kópia) 
• Vyplnené a podpísané prehlásenie rodičov (nie staršie ako 1 deň) 
• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potvrdené ošetrujúcim lekárom (nie staršie ako 1 týždeň) 

 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: 
tel. číslo: 0911/911 004 – Ľuboš Stebnický, SDB  
 

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR a 2%, ktoré Domka získala aj vďaka Vám  

tu odstrihni – odovzdať pri nástupe na tábor zdravotníkovi tábora 

 

Prehlásenie rodičov  

Potvrdzujem, že moje dieťa ................................................................., nar. ....................... bytom ................................................ je 
zdravotne spôsobilé zúčastniť sa zotavovacieho podujatia – letného tábora organizovaného DOMKOU; neprejavuje známky akútneho 
ochorenia, regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by moje dieťa, alebo 
iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 
ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
Takisto berieme zodpovednosť za poistenie nášho dieťaťa. 
 
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku 
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

v ___________________, dňa ___________ 2016 
(prehlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň) 

          podpis rodiča, príp. zákonného zástupcu 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

Potvrdzujem, že __________________________________________ nar. ________________________, je zdravý -(á) a spôsobilý –(á) 
na pobyt v kolektíve a vykonávať náročnejšie fyzické a psychické aktivity primerané jeho (jej) veku. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho (jej) 
zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, uveďte prosím tieto skutočnosti: 

 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
v ______________________, dňa _____________ 2016                               .................................................. 
                                                      pečiatka a podpis lekára  


