
Prihláška do detského tábora 
v  zariadení Škola v prírode Detvianska Huta v termíne 24. 7.  – 31. 7. 2021 

  

Osobné údaje dieťaťa (účastník detského tábora ( všetky údaje treba vyplniť čitateľne) 

 

meno ................................ priezvisko .......................................... dátum narodenia ………....... 

adresa ................................................................................................................ PSČ .................. 

Osobné údaje rodiča (zákonný zástupca dieťaťa): 

meno ............................................ priezvisko ....................................................... 

adresa ................................................................................................................ PSČ .................. 

telefónny kontakt na rodiča (mobil, domov): ...............................................................................  

(mailová adresa rodičov: (kvôli „potáborovej“ komunikácii – CD, výlet  a pod.) 

Uveďte prosím zvláštne upozornenie na choroby dieťaťa, alergie, povahové črty, lieky a 

pod.  V prípade užívania liekov, treba uviesť podrobnú informáciu ako má dieťa lieky užívať. 

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

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

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

Dôležité upozornenie! 
V prípade, že sa zistí, že dieťa prišlo do tábora choré na prenosné ochorenie (napr. covid, hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami, iné parazitické 

ochorenie, resp. sa vyskytnú iné vážne dôvody pre jeho odchod (ochorenie  počas pobytu, ktoré si 

vyžaduje intenzívnejšiu starostlivosť, neprístojné – vulgárne alebo agresívne  správanie), rodičia sú 

povinní dieťa odviezť z tábora na vlastné náklady, bez nároku na vrátenie uhradenej sumy. 

 Charita Blumentál zabezpečí poistenie dieťaťa. V prípade vzniku poistnej udalosti, rodič bude 

poistnú udalosť riešiť s príslušnou poisťovňou samostatne. Charita Blumentál nie je v prípade 

riešenia poistnej udalosti  klientom pre poisťovňu.  

Poplatok za dieťa je 40 EUR. (Poplatok predstavuje iba sumu za stravu a ubytovanie. 

Dopravu, poistné a ostatné náklady hradí Charita Blumentál z vlastných zdrojov, pričom z 2/3  

prispieva aj na stravu a ubytovanie.)  

Dôležitá informácia! Nakoľko sme počas minulého roka, z dôvodu pandémie  nemali 

možnosť zrealizovať plánované aktivity, preniesli sme (v zmysle  prijatého  platného zákona) 

finančné prostriedky do roku 2021, kedy musia byť vyčerpané.  Nakoľko finančné situácia 

v dôsledku pandémie postihla finančne väčšinu rodín, stanovili sme jednotný poplatok za dieťa 

v sume 40 €..O zľavu preto nie je potrebné osobitne žiadať. Upozorňujeme, že ide o  výnimku, 

platnú iba pre tohoročný  LT!. 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť údajov a skutočností uvedených na tejto 

prihláške a som si vedomý svojich práv a povinností, ktoré mi vyplývajú z tejto prihlášky.                                                                                        

V .................................. dňa ............................ 

Vyplní Charita Blumentál: 

 

Zaplatené: ___________  eur 

Dňa: ____________  podpis: 



 


