SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
Moskovská 2, Banská Bystrica - Fončorda
tel. č.: 0908 567 300
e-mail: atelierik@centrum.sk relaxacik@gmail.com

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa
prihláseného na futbalový kemp s dennou dochádzkou.
Termín: .............................................................









Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7,30 až 8,00 hod. do SCVČ.
Odchod dieťaťa je každý deň medzi 15,30 až 16,00 hod. zo SCVČ (prípadne podľa programu),
.TRENINGOVÉ jednotky budú prebiehať v priestoroch ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica - umelá tráva, telocvičňa
V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené POTVRDENIE
O BEZINFEKČNOSTI /nepotvrdzuje lekár, rodič potvrdzuje informácie v Potvrdení/
Dieťa si bude každý deň nosiť so sebou PREUKAZ POISTENCA (alebo odovzdá kópiu), MALÚ DESIATU,
PITIE, PREZÚVKY, PRŠIPLÁŠŤ, VLASTNY POHÁR NA PITIE, TRENINGOVÉ/ŠPORTOVÉ OBLEČENIE,
HALOVKY, TURFY,...
Dieťa bude primerane oblečené počasiu, prípadne bude mať v SCVČ náhradné suché oblečenie, vzhľadom
na počasie.
Dieťa bude pravidelne informované o programe na nasledujúci deň.
Pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nemôže nastúpiť do campu, rodič je povinný telefonicky nahlásiť
neprítomnosť dieťaťa do 8,00 hod. daného dňa, v opačnom prípade sa náklady na deň normálne
započítavajú.
Bližšie informácie dostanete na horeuvedenom telefónnom čísle.

 -----------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––--------------------

POTVRDENIE

O

BEZINFEKČNOSTI

Vyhlasujeme, že:
/meno a priezvisko/:................................................................. nar.: .................................................
trvalým bydliskom: ..............................................................................................................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu a jeho rodinným
príslušníkom nenariadil karanténne opatrenie, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad. Nie je mi
známe, že by dieťa alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by
som sa dopustil(a) priestupku podľa paragrafu § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pozn.: Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni od nástupu do tábora. Vyplnené potvrdenie
treba odovzdať hlavnému vedúcemu tábora v prvý deň príchodu do tábora.
V Banskej Bystrici: ...........................

Podpis matky: ......................................

Podpis otca: ................................................

