
 

 

   

 

 

 

 

 

        

       STREDA: 1. JÚL 2015  RUŽOMBEROK 

 - zraz účastníkov  8.00 hod. v CVČ Elán, ulica Dončova 1   

 - návrat domov  16.00 hod. od CVČ Elán 

 - priniesť si so sebou : stravu a pitný režim na celý deň,  šport. oblečenie a tenisky, šiltovka 

alebo    iná pokrývka hlavy, pršiplášť, vreckové podľa uváženia rodičov 

  - program : návšteva Hopilandu, ukážka policajného zboru, hry, súťaže, Bingo   

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ŠTVRTOK: 2. JÚL 2015  POPRAD – AQUA CITY 

 - zraz účastníkov 7.10 hod. na železničnej stanici pred hlavným vchodom 

 - návrat domov  16.16 hod. na železničnej stanici pred hlavným vchodom 

 - zobrať si so sebou : stravu  a pitie na celý deň, plavky, uterák  - osuška, karimatka,  

               krém na opaľovanie, šiltovka, vreckové podľa uváženia rodičov, rukávniky na plávanie pre  

      neplavcov (nie koleso na plávanie), pršiplášť 

 - program : návšteva AquaCity v Poprade, kúpanie a využívanie atrakcií aquaparku 

           

 

PIATOK: 3. JÚL 2014  Žilina 

 - zraz účastníkov 8.00 hod. v CVČ Elán, ulica Dončova 1 

  - návrat domov 16.00 hod. od CVČ Elán 

 - zobrať si so sebou : stravu a pitie na celý deň, šport. oblečenie a tenisky, pršiplášť, šiltovka  

                 alebo iná pokrývka hlavy, vreckové podľa uváženia rodičov 

     - program : návšteva Považskej hvezdárne v Žiline, prehliadka Mariánskeho námestia v Žiline, 

  návšteva obchodného centra Aupark 

                                   

                                                                                                                                           

   

Upozornenie! Vzhľadom na to, že sa v rámci programu menia miesta stretávania príchodu 

a odchodu (CVČ Elán alebo Železničná stanica), je potrebné pozorne si prečítať tieto pokyny. 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEPREHLIADNUŤ  ! 
 

1. každý deň pred odchodom budú deti informované o programe 

nasledujúceho dňa, prípadne o zmenách z dôvodu nepriaznivého počasia, 

alebo iných okolností. Program môže byť prispôsobený vzhľadom 

k aktuálnemu počasiu ! 
 

2. v prípade, že Vaše deti neznášajú cestu autobusom, prosíme rodičov, 

aby deťom adekvátne prispôsobili stravu,  zabezpečili kinedryl a 

igelitové vrecká.  
 

3.  v prípade, že si želáte, aby Vaše dieťa odchádzalo z CVČ Elán samé 

domov,  je nutné vyplniť a odovzdať doleuvedené písomné prehlásenie.  
 

4. 1. júla 2015 pri nástupe do tábora musíte nám odovzdať : 

                        - prehlásenie o bezinfekčnosti rodiny a Vášho okolia 

                        - kópiu karty POISTENCA dieťaťa, z obidvoch strán 
 

5. upozornenie: v každom prípade je nutné  NEPLAVCOM pribaliť plávacie 

rukávniky ( nie plávacie koleso ) !!! 
 

6. žiadame účastníkov LT, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, nakoľko 

za ich stratu nezodpovedáme. 
 

  7.  INFORMÁCIE :   p. Tokáriková 0914 335 964  

                                           

                
odstrihnúť 

 

PREHLÁSENIE 
 

 Týmto súhlasím, aby moje dieťa     , narodené    
 

chodilo počas Denného letného tábora v termíne od 1.7.-3.7.2015 samé domov. 

 

V Ružomberku dňa      

              
            podpis zákonného zástupcu 

 

  

  


