
Milí rodičia a milé deti! Srdečne Vás pozdravujeme z Detskej misie 
a potvrdzujeme prihlásenie Vášho dieťaťa do letného tábora. Veľmi nám 
pomôžete, keď si pozorne prečítate nasledujúce pokyny. 
 

DETSKÝ TÁBOR, nedeľa–sobota, leto 2022 
Cena: 160 EUR 

Trvanie tábora 
 Tábor začína v nedeľu o 14.00  hod. a končí v sobotu o 13.00 

hod. 
 Miesto tábora sa nachádza v Stredisku Detskej misie PRAMEŇ, Píla 27,                                           

900 89 Častá 
 Stravovanie začína v deň príchodu večerou a končí v deň  odchodu 

obedom. 
 

Doprava do tábora  
 Doprava do tábora je individuálna. Chceli by sme Vás poprosiť, aby 

ste Vaše dieťa dopravili individuálne priamo do tábora v nedeľu         
medzi 14.00 a 15.00. Okrem registrácie detí budeme vykonávať aj 
prísnejší zdravotný filter podľa usmernení od hlavného hygienika SR. 

 Ak by ste nemali možnosť individuálnej dopravy Vášho dieťaťa do 
tábora, dajte nám prosím, vedieť na telefónne číslo hlavného 
vedúceho, ktoré je uvedené na konci týchto pokynov.  

 

Vlastná doprava do tábora autom 
  Ak cestujete autom, súradnice sú N 48.39583° - E 17.30957°. 

Stredisko Detskej misie Prameň leží po ľavej strane cesty vedúcej 
z obce Píla ku Rekreačnému zariadeniu Národnej rady SR v Častej - 
Papierničke. 

 

Spôsob platby za tábor 
 Uprednostňujeme platbu prevodom naraz alebo v dvoch splátkach 

(záloha + doplatok). Tábor možno uhradiť aj poštovým poukazom na 
účet alebo na adresu. 

Informácie o platbe 
•  číslo účtu v tvare IBAN: SK45 7500 0000 0018 0201 1013 
 variabilný symbol: (variabilný symbol, ktorý vám príde po prihlásení) 
 konštantný symbol: 0308 
 účel platby alebo správa pre adresáta: uveďte meno a priezvisko 
 dieťaťa, za ktoré platíte (niekedy nie je zhodné priezvisko rodiča s 
 priezviskom dieťaťa a nevieme priradiť platbu). 
 Platenie za tábor môže prebehnúť v dvoch splátkach (záloha 50 Eur 

a doplatok), alebo v jednej splátke (celá suma naraz). 
 Cena tábora je 160 Eur. Zľavnená cena za tábor (150 Eur) platí pri 

prihlásení a pri zaplatení zálohy do 30. 4. 2022.  
 Ak bude záloha zaplatená po 30. 4. 2022, neplatí už zľavnená cena za 

tábor. V tomto prípade platí cena tábora 160 Eur.  
 Pokiaľ ste platili zálohu, doplatok za tábor môžete poslať do 20. 6. 

2022 na účet DM. Po tomto termíne už peniaze neposielajte, ale 
prineste ich v hotovosti pri nástupe do tábora. 

 Stornovací poplatok je 10% z ceny tábora. Ak sa odhlásite v deň 
nástupu na tábor alebo deň predtým, stornovací poplatok je 20% 
z ceny tábora. 

 Ak by tábor nemohol byť uskutočnený kvôli pandemickej situácii, celá 
suma, ktorú ste zaplatili, Vám bude vrátená a nebude účtovaný nijaký 
stornovací poplatok.  

 Ak dieťa z tábora odíde (prípadne nastúpi neskôr), platí za každý 
začatý  deň  pomernú  časť  ceny  tábora  +  10%  z  celkovej  sumy 
tábora. 

 Registrácia dieťaťa do letného tábora je platná až po uhradení 
zálohy alebo celého poplatku. V prípade, že sa prihlásené dieťa 
nemôže zúčastniť tábora, prosíme, oznámte nám to. 

 Potvrdenie o prijatí platby neposielame. Na požiadanie Vám vieme dať 
potvrdenie pre Vášho zamestnávateľa o účasti dieťaťa na letnom 
tábore a o jeho cene.  

 Ak máte záujem o uplatnenie rekreačného poukazu na tábor DM, je 
potrebné pri elektronickom prihlasovaní dieťaťa vyplniť formulár: 
Žiadosť o faktúru pre rekreačný poukaz 2022. Ak ste tak neurobili pri 
elektronickom prihlasovaní dieťaťa, urobte to dodatočne. 

 

Doklady pre pobyt v tábore  
Odovzdajte pri nástupe dieťaťa do tábora! 
1. Potvrdenie   o   zdravotnej   spôsobilosti   dieťaťa   -   (vyplňuje 

lekár),  prosíme,  odovzdať pri  nástupe do tábora.  Nesmie byť 
staršie ako 1 mesiac. Bez tohto potvrdenia dieťa nemôže nastúpiť do 
letného tábora! 

2. Preukaz poistenca - kópiu preukazu poistenca, prosíme, odovzdať pri 
nástupe. 

3. Vyhlásenie  zákonného  zástupcu  o  bezinfekčnosti  dieťaťa -  
tlačivo vyplňte v deň nástupu dieťaťa do tábora (nesmie byť staršie ako 
1 deň) a odovzdajte ho pri nástupe do tábora. 

4.   Súhlas zákonného zástupcu so zverejnením fotografií 
      Odovzdáte pri nástupe do tábora. 
 

Vybavenie účastníka tábora 
 Vhodné oblečenie – pre teplé, ale aj chladné a daždivé počasie. 

Papuče na prezúvanie, pevná, nepremokavá obuv, športová obuv, 
pršiplášť alebo dáždnik, plavky, čiapka proti slnku, hygienické potreby, 
uterák, baterka, fľaša na nápoj, malý ruksak na výlet, lieky označené 
menom (ak ich užíva). 

 Pomôcky – Nová zmluva (ak môžete, lepšie je celé Sväté Písmo – 
Biblia), písacie potreby.  

 

Upozornenie 
•  Nebaľte  veci  súrodencov  do  jednej  tašky.  Pri  menších  deťoch  

priložte písomný   zoznam   oblečenia,   podľa   ktorého   si   deti   svoje   
veci pred odchodom  z  tábora  skontrolujú  (zároveň  by  bolo  dobré,  
keby  ste  aj  vy skontrolovali  veci  dieťaťa  po  jeho  príchode  domov).  
Zabudnuté  veci nemôžeme dlhodobo skladovať z hygienických 
dôvodov. 

 Batožinu dieťaťa označte menovkou. 
 Nenosiť  do  tábora:  šperky,  cenné  veci,  tablety alebo  iné 

elektronické  zariadenia. Dieťa je samo zodpovedné za veci, ktoré si 
do tábora prinesie. 

 Pokiaľ  je  možné,  pribaľte  deťom  len  minimum  sladkostí.  Deti  
majú zabezpečenú vyváženú stravu 6x denne. 

 Odporúčame pribaliť B-komplex a Repelent (proti kliešťom). 
 Mobilné telefóny odporúčame deťom do tábora nedávať. Má to 

viacero dôvodov. Dieťa môže pri hrách a programe mobil stratiť 
a okrem toho to narúša priebeh táborového programu. Vedúca 
turnusu Vám pri nástupe do tábora dá niekoľko čísel – na seba a na 
ďalších vedúcich. Každý deň od 13.30 do 14.00 a od 18.30 do 19.30 je 
možné nám zavolať, podáme Vám všetky potrebné informácie 
o dieťati, ale radi Vám ho aj zavoláme k telefónu. Zo skúseností 
môžeme povedať, že ak dieťa nemá v tábore mobilný telefón, aj ono 
aj Vy budete mať pokojnejší týždeň.  

 Návštevy počas tábora vzhľadom k platným epidemiologickým 
usmerneniam nebudú možné.  

 Prípadné  škody  vzniknuté  na  zariadení  počas  pobytu  v  tábore  
musí uhradiť vinník. 

 Odporúčaná výška vreckového je 10 € (možnosť kúpy trička, kníh). 
 V prípade výskytu infekcie COVID-19 bude tábor ukončený; pri  
 ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v 
 danom kolektíve. S touto eventualitou si Vás dovoľujeme oboznámiť 
 vopred s prosbou o Vašu dostupnosť po celý čas konania tábora. 
 O aktuálnych zmenách v súvislosti s vývojom pandémie Vás budeme 

včas informovať e-mailom. 
 

Pravidlá 
V tábore je zakázané používať vulgárne slová a úmyselne ubližovať 
ostatným. Od táborníkov očakávame akceptovanie pravidiel a programu 
tábora. Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na každého táborníka a na 
spoločné chvíle.  

S úctou vedúci tábora ,  

Kód pre jednoduchú platbu. Sumu 
doplňte podľa toho, či ide 
o zálohovú alebo celkovú platbu. 



Detská misia 
Legionárska 4 

811 07 Bratislava 

 VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA 
(nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom do tábora) 

 
Vyhlasujem, že dieťa ............................................. bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (horúčka, kašeľ, 
ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) a ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov a že 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 dieťa, jeho rodičia 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. Covid 19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami), a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené 
karanténne opatrenie.  
  

 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, 
a že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a            § 164 
Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).  

 

…....................................................................................................................................................................... 
Meno,  priezvisko, adresa,  tel. č. zákonného zástupcu 

 

V ............................... dňa ........................      podpis zákonného zástupcu ................................ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detská misia, Legionárska 4, 811 07 Bratislava 

 
POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA 

 nesmie byť staršie ako 1 mesiac 
Vyplní lekár 

 
Meno a priezvisko dieťaťa: ___________________________________ Dátum narodenia: __________________________ 

Zdravotná poisťovňa:__________________________ Dátum posledného očkovania proti tetanu:_____________________                               

Celkový zdravotný stav:  _______________________________________________________________________________ 

Alergie na lieky, zvieratá a pod.: _________________________________________________________________________ 

Chronické ochorenia, príp. iné problémy:  _________________________________________________________________ 

Dlhodobo užívané lieky: _______________________________________________________________________________ 

Iné (obmedzenie, záťaž): ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Posúdil(a) som horeuvedenú informáciu o zdravotnom stave, vyšetril(a) som dieťa a potvrdzujem, že mi nie je známa 
žiadna zdravotná prekážka, ktorá by bránila v účasti dieťaťa na tábore. 
 
V ______________________________ dňa ______________ Podpis a pečiatka lekára ______________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Súhlas zákonného zástupcu so zverejnením fotografií z letného tábora 

V zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím /nesúhlasím* so zverejnením fotografií 

svojho dieťaťa ______________________________________________ nar.  ________________________  na webovej stránke  

Detskej misie a v Informačnom liste Detskej misie. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne, poštovou korešpondenciou na 

adrese OZ, alebo e-mailom na adrese: detskamisia@detskamisia.sk 

Odôvodnenie – prezentácia činnosti o. z. Detská misia             _______________               _____________________________________

                                    dátum                        meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu                 

* nehodiace sa preškrtnite 


