
Súkromné centrum voľného času, Svätoplukova 1465, Púchov (SCVČ)
ul. Svätoplukova 1465, 020 01 Púchov, IČO: 42 276 012

VO SVETE FANTÁZIE 2016

Ak chcete svoje dieťa prihlásiť do tábora, je potrebné:

 Vyplniť a podpísať prihlášku  a odovzdať ju vedeniu SCVČ na adresu: SCVČ Svätoplukova 
1465, 020 01 Púchov alebo vyplnenú prihlášku môžete nechať na recepcií STC Púchov

 Vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou Informovaný súhlas zákonných zástupcov
 Vyplniť a odovzdať  Potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho 

v deň nástupu do tábora zdravotníkovi
 Zaplatiť zálohu vo výške 30 € v termíne do 30.06. 2016 a celú sumu tábora doplatiť do 30.07. 

2016
 V deň nástupu odovzdať zdravotníkovi kópiu kartičky poistenca dieťaťa a lieky, ktoré dieťa 

v prípade potreby užíva 

Po  obdržaní  vypísanej  a podpísanej  prihlášky  Vám  vedenie  SCVČ  prostredníctvom  mailu  potvrdí
prijatie prihlášky. 

Tábor VO SVETE FANTÁZIE  sa uskutoční v dňoch od 15. 08. 2016 – 19.08. 2016 (pondelok – piatok),
v čase od 7,30 – 16,30 hod.  Tento mestský denný tábor je určený pre deti od 6 – 14 rokov a  bude
prebiehať v priestoroch SCVČ Púchov a obedy budú vydávané v jedálni STC v Púchove, ktoré je pár
metrov od budovy SCVČ. Deti  počas tábora budú mať zabezpečený pitný režim, bohatý program
a pedagogický dozor podľa platnej legislatívy. Hlavná vedúca tábora bude zároveň aj zdravotníkom
tábora.  Okrem priestorov SCVČ  deti  tábora budú využívať vonkajšie ihriská v areáli  SCVČ,  okolie
vhodné  na  turistiku  a budú  absolvovať  celodenný  výlet  do  rozprávkového  mestečka  Habakuky
v Donovaloch, ktorý sa uskutoční objednaným autobusom. Plnohodnotný obed bude zabezpečený
v areáli Habakuky – náklady na výlet ( obed + cestovné  ) sú zarátané v cene tábora.

Na stránke SCVČ budú  2 týždne  pred začiatkom tábora   uvedený program tábora a  veci, ktoré si deti
majú do tábora vziať.

Na  stránke  SCVČ bude  uvedený  zoznam prihlásených  detí  v tábore.  Minimálny  počet  účastníkov
tábora je 15 a maximálny počet účastníkov 45. Pokiaľ sa do 30.06. 2016 neprihlási minimálne 15 detí
do tábora, tábor sa neotvorí a už prihlásený účastníci budú mailom alebo telefonicky informovaný
o zrušení tábora a následne sa zákonným zástupcom vráti záloha za tábor. 

POKYNY K PLATBE:

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2122 5615

Variabilný symbol 201599

Poznámka : Meno a priezvisko dieťaťa - tábor 

Milí  rodičia,  vzhľadom k tomu, že SCVČ organizuje  dva tábory,  dajte si,  prosím,  pozor  na presné
uvedenie variabilného symbolu, nakoľko každý tábor má svoj vlastný variabilný symbol. Ďakujeme.


