VYHODNOTENIE
letného tábora detí OŠaTV CVČ ELÁN „ POHOĎÁČIK“
Športom za zdravím – cestovaním za poznaním
18. 7. – 22. 7. 2011

ORGANIZÁTOR :

CVČ ELÁN – oddelenie ŠaTV, Ružomberok

TERMÍN KONANIA :

18. – 22. júl 2011

HODINA KONANIA :

denne od 8.00 hod. do 16.00 hod.

MIESTO KONANIA :

podľa denného programu

POPLATOK :

50,00 € na osobu
2 osoby na 1 deň výletu do Popradu á 9,00 €
-

VEDÚCE TÁBORA :

keďže kapacita miest na sedenie prepravného minibusu nám nedovolila
prijať do LT viac účastníkov, mohli sme týchto dvoch účastníkov vziať
len na jeden deň cestou vlakom do AQUA PARKU, pričom si taktiež
hradili finančné náklady ako je cestovné, vstupné a poistenie

p. Bajtalová Katarína
p. Maceková Iveta
p. Mrázová Michaela

ÚČASŤ :

deti
vedúce LT
spol u

20 účastníkov

dňa 20. 7. 2011 + 2 účastníci

3 účastníčky
23 účastníkov

DOPRAVA :

minibus zabezpečila firma p. Vladimíra Kmošku z Ružomberka

POISTENIE :

poisťovňa UNIQA

FIN. ZABEZPEČENIE :

CVČ ELÁN – ceny, MTZ
SPONZORI – sladkosti
RZ pri CVČ ELÁN – doprava, poistenie, vstupné, občerstvenie

FIN. VYÚČTOVANIE :

viď prílohu

POZNÁMKA :

Dňa 22.7.2011 sa v Tatralandii zranila účastníčka LT Nikola Pristášová,
ktorej sa po náraze počas spúšťania v tobogane pustila krv z nosa. Následne
jej bola podaná prvá pomoc a ošetrenie v areáli kúpaliska v stredisku
zdravotnej služby.
V čase do ukončenia LT Nikola nejavila žiadne iné známky zranenia,
neprejavovala sa u nej nespavosť ani zvracanie a naďalej pokračovala
v kúpaní a plávaní v bazénoch.
Dňa 26.7.2011 nám matka pri náhodnom stretnutí p. Pristášová oznámila,
že následkom zranenia došlo k zlomenine nosových kostí a bude
nevyhnutný operačný zákrok jej dcéry.
Tento úraz bol nahlásený pracovníkovi BOZ Mestského úradu - OŠMaŠ
v Ružomberku p. Ondrejovi Glembovi, ktorý spísal Záznam o registrovanom
školskom úraze a ďalší postup riešenia ostáva v jeho kompetencii.
Keďže všetci účastníci LT boli poistení voči úrazom, rodičia si budú
uplatňovať nárok na finančné plnenie poistného od poisťovne UNIQA.

PROGRAM :

viď denný rozpis – program bol pozmenený a prispôsobený aktuálnemu
počasiu dňa

18. 7. 2011

CVČ ELÁN – ČUTKOVSKÁ DOLINA RUŽOMBEROK
-

19. 7. 2011

BOJNICE
-

20. 7. 2011

evidencia a kontrola dokladov účastníkov tábora
rozdelenie detí do skupín, vzájomné zoznamovanie
poučenie detí o bezpečnosti počas trvania tábora
zábavné hry a športové súťaže v Čutkovskej doline pri Černovej :
futbal, volejbal, soft tenis, twister, bingo, o najlepšieho
hádankára, kroket, futbalové jedenástky, penaltový festival...
maľovanie a vlastný dizajn táborového trička

prehliadka ZOO v Bojniciach
návšteva a prehliadka DINOPARKU v Bojniciach

POPRAD
-

cestovanie vlakom do AQUA PARKU v Poprade
kúpanie a plávanie v bazénoch, tobogany, šmýkačky...
účasť na súťažiach a programe v areáli kúpaliska
prehliadka námestia v centre Popradu

21. 7. 2011

BANSKÁ BYSTRICA
-

22. 7. 2011

nákup suvenírov v nákupnom centre EURÓPA
obed v zariadení Mc DONALD
súťaže a spoločenské hry v budove CVČ : riešenie
osemsmeroviek, hlavolamov a kvízov - čo je čo?, bingo ,
sudoku, kufor, človeče nehnevaj sa, šachy, dáma, twister...
vyhodnotenie súťaže Vlastný dizajn táborového trička

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
-

oddelenie ŠaTV CVČ ELÁN :

V Ružomberku 26. 8. 2011

kúpanie , plávanie, tobogany, šmýkačky v AQUAPARKU
TATRALANDIA
spoločný obed účastníkov v areáli kúpaliska
vyhodnotenie činnosti v LT a rozlúčka s deťmi

Katarína Bajtalová

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

Iveta Maceková

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

Michaela Mrázová

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

