
 

 

Cirkevné centrum voľného času, Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina  

DENNÝ TÁBOR  
pre deti 12 – 15 r. (ukončený 6.-9. ročník ZŠ)  

19.7. – 23.7.2021  
 

1. deň – tvorivé dielne CCVČ – priniesť biele tričko (obed zabezpečený) 

2. deň – výlet do Košíc – Steam factory (strava z vlastných zásob, alebo možnosť zakúpiť si niečo tam) 

3. deň – kúpalisko Zemplínske Hámre (strava z vlastných zásob, alebo možnosť zakúpiť si niečo tam) 

4. deň – športový deň CSŠ (obed zabezpečený) 

5. deň – jaskyňa ZLÁ DIERA (strava z vlastných zásob)  
 

CENA: za celý týždeň - 35 €  //  25 € pre *členov CCVČ 
(*člen - dieťa zapísané v CCVČ na šk. rok 2021-22) 

Prosíme Vás, aby ste nás informovali o závažnejších zdravotných problémoch dieťaťa (alergie a pod.) 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t. č. 0911 348 363 

V cene tábora je strava a pitný režim (pondelok a štvrtok), vstupné, cestovné, materiál. 

Riaditeľ CCVČ si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora po porušení táborového poriadku, bez nároku na 

vrátenie poplatku. Rodič svojim podpisom vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a so spracovaním 

osobných údajov dieťaťa pre účely evidencie detí v databáze denného tábora a záznamov (fotky) z aktivít 

tábora pre propagačné účely. 

Prihlášku odovzdať do 30.6.2021. Akceptovaná je až po úhrade ceny tábora.  

K prihláške je potrebné odovzdať kópiu preukazu na bezplatnú vlakovú prepravu dieťaťa. 

Ostatné tlačivá – podľa platných hygienicko-epidemiologických opatrení (vyhlásenie o bezinfekčnosti 

a pod.) dieťa odovzdá pri nástupe do tábora.   

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA DENNÝ TÁBOR V CCVČ  
pre deti 12– 15 r. (ukončený 6.-9. ročník ZŠ) 

19.7. – 23.7.2021     
OSOBNÉ ÚDAJE OZNAČTE ZVOLENÝ DEŇ 

Meno: Dieťa sa zapisuje na celý tábor,  

vo výnimočnom prípade si však môže 

zvoliť iba niektoré dni: 

      cena pri výbere dní - člen/nečlen  

 Pondelok      6,- €/4,-€  

 Utorok         14,- €/10,-€ 

 Streda           6,- €/4,-€ 

 Štvrtok          6,- €/4,-€ 

 Piatok          14,- €/10,- € 

Priezvisko: 

Adresa: 

Rodné číslo: 

Meno a priezvisko rodiča: 

Telefónne číslo rodiča: 

Email: 

Pozn. CCVČ – uhradený poplatok: 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov dieťaťa pre účely evidencie detí v databáze denného tábora 

a záznamov (fotky) z aktivít tábora pre propagačné účely. 

 

Potvrdenie 

Týmto potvrdzujem, že dieťa ........................................................................................................................... 

je zdravé, nepotrebuje žiadnu zdravotnícku starostlivosť a môže sa zúčastniť denného tábora. 

Upozorňujem u dieťaťa na alergiu, branie liekov a pod. (vymenovať): ...........................................................     

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

Upozorňujem u dieťaťa na tieto výchovné problémy:........................................................................................ 

V Snine dňa .....................                                Podpis rodiča / zákonného zástupcu: ................................................   


