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Rodičom detí prihlásených
do denného tábora
v CVČ - JUNIOR
Vec: Informácie a pokyny pre rodičov,
denný tábor - školský rok 2018/2019
Vážení rodičia,
ďakujeme za vašu dôveru a prihlásenie vášho dieťaťa do denného tábora v CVČ - JUNIOR,
Banská Bystrica.
Denný tábor začína v pondelok podľa príslušného dátumu. Príchod detí je každý deň od 7.30
hod. do 8.00 hod. do CVČ – JUNIOR, Tajovského 30 (SOŠ informačných technológií), druhé
poschodie vľavo. V prípade potreby skoršieho príchodu je toto na dohode s vedúcimi. Ukončenie
denného programu a odovzdanie detí rodičom je od 15.30 do 16.30 hod. (prípadné zmeny upresnia
vedúci).
Prosíme vás, aby ste v deň nástupu priviedli svoje dieťa osobne (kvôli organizačným
záležitostiam). V prípade, že po ukončení programu v dennom tábore bude vaše dieťa
odchádzať domov samostatne, príp. s inou osobou, je potrebný váš písomný súhlas. Bez tohto
súhlasu nemôže dieťa opustiť denný tábor.
Všeobecné pokyny:
Prosíme priniesť prezuvky, pršiplášť a dieťa obliecť podľa aktuálneho počasia (pokrývka hlavy,
mikina...).
Osobné veci odporúčame zabaliť do ruksaku. V prípade návštevy plavárne alebo kúpaliska je
potrebné, aby si dieťa so sebou prinieslo plavky, uterák, opaľovací krém, malú deku apod. Prosíme
vás, aby ste svoje dieťa obliekali pohodlne a primerane počasiu. Deti si môžu priniesť malé
spoločenské hry (karty, domino, pexeso, pastelky a pod.).
Program denného tábora na nasledujúci deň vám vždy upresnia vedúci.
V prípade, že vaše dieťa spôsobí materiálnu škodu, bude ju rodič povinný uhradiť.
Nedávajte deťom veľa vecí a cenné veci. Za stratu cenných vecí a mobilných telefónov organizácia
nezodpovedá.
Stravovanie: obed pre vaše dieťa zabezpečuje CVČ - JUNIOR, odporúčame pribaliť pre dieťa desiatu
a nápoj v umelohmotnej fľaši. V priebehu dňa je zabezpečený pitný režim.
Poistenie: počas pobytu je vaše dieťa poistené základným úrazovým poistením.
Cena: 60.-€ za týždenný pobyt zahŕňa: poistenie, stravu, materiál na činnosť, náklady na program,
vstupy do múzeí, cestovné a pedagogický dozor.
Poplatok za denný tábor poukážte na účet č. SK04 8180 0000 0070 0040 6395 s uvedením
variabilného symbolu, ktorý vám bude pridelený pri prihlasovaní vášho dieťaťa do denného tábora
(v poznámke uveďte meno dieťaťa), alebo uhraďte osobne v pokladni CVČ - JUNIOR v pondelok až
v piatok od 7.30 – 15.00 hod.
Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od prihlásenia dieťaťa do denného tábora a pridelenia
variabilného symbolu.
V prípade neuhradenia poplatku bude vaše dieťa vyradené zo zoznamu účastníkov.
Veríme, že vaše dieťa prežije s nami príjemné prázdninové chvíle.
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