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Vec: Informácie a pokyny pre rodičov, denný tábor - školský rok 2019/2020 
 

 
                Vážení rodičia,  
 
 ďakujeme za vašu dôveru a prihlásenie vášho dieťaťa do denného tábora v CVČ  - JUNIOR, 
Banská Bystrica.  
 
 Vzhľadom k vydaniu prísnych hygienických opatrení vládou SR v súvislosti s COVID-19 

muselo aj CVČ – JUNIOR pristúpiť k nasledovným opatreniam: 

 

Denný tábor začína v pondelok podľa príslušného dátumu. 

Príchod detí je každý deň od 7.15 hod. do 8.00 hod. do Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, 

Hurbanova 6, Banská Bystrica (škola sídli pri Mestskom parku, priestory školského internátu, v ktorom 

sídli CVČ sú momentálne v rekonštrukcii). 

Rodičia privedú v pondelok svoje dieťa osobne, odovzdajú dieťa zamestnancovi CVČ, ktorý ho 

odvedie do triedy k vedúcim DT a odovzdajú VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU súvisiace 

s COVID – 19 (tlačivo je zverejnené na našom webe) a dohodnú ďalšie potrebné formality. 

 

Pri preberaní detí sa preberajúci dozor bude riadiť aktuálnymi hygienickými predpismi (odporúčané 

meranie teploty, dezinfekcia rúk, odstup 2 m atď.) 

Ukončenie denného programu a odovzdanie detí rodičom je od 15.30 do 16.30 hod. (prípadné zmeny 

upresnia vedúci). Počet detí v skupine je 20.  

Podľa programu deti budú väčšinu času tráviť mimo priestorov školy, v exteriéri, v prírode, na 

vychádzkach, výletoch apod. Program denného tábora na nasledujúci deň vám vždy upresnia vedúci.  

Presun skupiny bude zabezpečovaný pešo alebo MHD, prípadne autobusom, vlakom alebo zmluvným 

autobusom. 

 

Všeobecné pokyny:  

Prosíme priniesť dve rúška, 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.  

Odporúčame priniesť vlastné pastelky/fixy. 

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 podľa miesta programu, s dodržaním 

opatrení platných pre prevádzky spoločného stravovania. Odporúčame pribaliť pre dieťa desiatu 

a nápoj v umelohmotnej fľaši. V priebehu dňa je zabezpečený pitný režim. 

 

 

    
 
           Rodičom detí prihlásených  
           do denného tábora 
           v CVČ - JUNIOR 
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Poistenie: počas pobytu  je vaše dieťa poistené základným úrazovým poistením 

.  

Cena: 70.-€ 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. 

 

 

Tešíme sa na vaše deti a veríme, že prežijú s nami príjemné prázdninové chvíle.  

           

S pozdravom 

 

 

          Mgr. Jarmila Lipková, v. r. 

                       riaditeľka CVČ - JUNIOR 

           


