Detský denný tábor AK AŠK Slávia Trnava
Prihláška
Osobné údaje dieťaťa
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Má dieťa na niečo alergiu:
Niečo,, čo by mali vedieť animátorky :
Ak to bude možné chcem byť v tíme s (kamarát/kamarátka):
Je dieťa plavec?
Veľkosť trička

ÁNO/NIE
..................

Osobné údaje zákonného zástupcu
Rodič 1:
Meno a Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Telefónne číslo:
e-mailová adresa:

Rodič 2:
Meno a Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Telefónne číslo:

Svojim podpisom súhlasím s spracovaní osobných údajov.
V

dňa
Podpis zákonného zástupcu

Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 20.mája spolu s potvrdením o zaplatení
nevratnej zálohy 50€.

Informácie
Čo:

Detský denný tábor

Kedy:

15. Júla -19. júla 2019 denne od 7:30 do 16:00

Kde:

Atletický štadión A. Hajmássyho v Trnave

Pre koho je určený:

pre deti vo veku od 7 do 12 rokov

Kapacita:

40 detí

Organizátor:

Atletický klub AŠK Slávia Trnava

Kontaktná osoba:

Martina Kudláčová
+4210948804244
letnytabor.akasktt@gmail.com

Cena:

90,-€ na týždeň*

Program:

Podelok: zábavné hry, návšteva lanového centra
Utorok: výlet do Kamenáča a kúpanie na kúpalisku
Streda: táborové hry a súťaženie tímov
Štvrtok: výlet do jaskyne Driny a na Smolenický zámok
Piatok: Atletické hry
(v prípade nepriaznivého počasia a iných komplikácií si
vyhradzujeme právo zmeniť program)

*v cene sú zahrnuté aj táborové tričko, obedy v Top-relax UCM, desiata, olovrant (jedálny
lístok Vám bude odoslaný minimálne týždeň pred nástupom do tábora na Vašu e-mailovú
adresu)

Prihlášky



Kapacita tábora je 40 detí.Bude prijatých prvých 40 prihlášok do termínu 20. Mája
2019.
Do 20. Mája 2019 je potrebné uhradiť nevratnú zálohu 50€ na
účet číslo: SK66 0200 0000 0000 9303 6212 a poslať naskenovanú vyplnenú prihlášku
na e-mailovú adresu letnytabor.akasktt@gmail.com spolu s potvrdením o zaplatení
nevratnej zálohy.



Do12. Júla 2019 je potrebné uhradiť zvyšných 40€na rovnaký účet.





O prijatí prihlášky Vás budeme informovať e-mailom a bude Vám zaslané tlačivo
o dezinfekčnosti, ktoré je nutné spolu s originálom prihlášky odovzdať v deň nástupu
do tábora.
Tesne pred nástupom do tábora Vám budú zaslané presné pokyny čo si má dieťa
v ktorý deň priniesť spolu s jedálnym lístkom na celý týždeň.

