OZ ADEVYK, Nevädzová 13 Košice
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Prihláška
na „letný tábor RAFAN“
Termín – (prosím podčiarknite termín o ktorý máte záujem) 1. turnus: 11. – 15. júla 2016, 2. turnus: 1. – 5. augusta 2016, 3. turnus – 22. – 26. augusta 2016
V prípade nenaplnenia turnusu, prosíme napíšte nám alternatívu druhého výberu, ak budete mať záujem.
……………………………….
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Adresa bydliska
Rodičia:
Meno a priezvisko matky/otca:
Telefónne číslo matky/otca:
e – mailová adresa matky/otca:

Denný príchod a odchod dieťaťa: /príslušnú odpoveď zakrúžkujte/:
a. / SAMÉ
b. / S DOPROVODOM /uviesť meno a priezvisko/ :

ALERGIA, LIEKY a iné dôležité zdravotné ťažkosti:
Poplatok 75 EUR sa rodičia zaväzujú uhradiť 5 dni pred začiatkom 1., 2. alebo 3. termínu, na číslo účtu
ADEVYKu: 0479991036/0900, KS: 0308, VS: uvediete dátum narodenia dieťaťa v tejto forme (05092001)
a údaj pre prijímateľa uvediete meno a priezvisko dieťaťa.
Deadline zasielania záväzných prihlášok je do 20. júna 2016 na adresu Adevyk, Nevädzová 13,
040 01 Košice, alebo oskenovanú pošlite emailom na adresu: adevyk@adevyk.sk. Počet miest je
obmedzený počtom detí 20 na každý termín. ( Dieťa bude zaradené až na základe zaslania záväznej
prihlášky).
Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu
„tábora RAFAN“.
Zároveň sa zaväzujú, že v prípade vzniku škody počas trvania tábora, zavinenú ich dieťaťom, ju
v plnej miere uhradia.
Storno poplatky:
1. Ak odhlásite dieťa 7 dní (vrátane) pred táborom, poplatok sa vám vráti v plnej výške
2. Ak odhlásite dieťa 5 a menej dní pred táborom vráti sa vám 50 eur z celkového poplatku
(odratáva sa poistenie, materiál a režijné náklady spojené s prenájmom a administratívou)
Informácie uvedené v prihláške (o prihlásenom dieťati a o jeho rodičoch) sú dôverné a slúžia len
pre potrebu vedúcich, v prípade nutnosti.
Dátum a podpis jedného z rodičov: .......................................................................................................................

túto stránku si necháva rodič, prehlásenie o bezinfekčnosti
odovzdá až pri príchode !!!
ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa
prihláseného na letný tábor RAFAN .
Programová vedúca: Renáta Vadásyová, 0905 233 982, adevyk@adevyk.sk








Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7:30 až 8:00 hod. do Slovenského technického múzea, Hlavná 88,
Košice.
Odchod dieťaťa je každý deň medzi 15:30 až 16:00 hod. zo Slovenského technického múzea, Hlavná
88, Košice.
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 3 dni pred
konaním tábora)
Dieťa si bude každý deň nosiť so sebou PREUKAZ POISTENCA (alebo odovzdá kópiu), DESIATU,
OLOVRANT, PITIE, PRŠIPLÁŠŤ, (jedlo pre deti pripravte podľa uváženia) Obed, technické,
organizačné zabezpečenie, poistenie, vstupné, MHD, prenájom, vedúci a program je v cene
účastníckého poplatku)
Dieťa bude primerane oblečené počasiu, prípadne bude mať náhradné suché oblečenie,
Pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nemôže nastúpiť, rodič je povinný telefonicky nahlásiť neprítomnosť
dieťaťa do 8,00 hod. daného dňa. Ak dieťa ochorie, poplatok sa mu vráti za daný deň neprítomnosti.
Bližšie informácie dostanete na horeuvedenom telefónnom čísle a e-maile.



POTVRDENIE

O BEZINFEKČNOSTI

Vyhlasujeme, že okresný hygienik ani ošetrujúci lekár nenariadil môjmu dieťaťu:
/meno a priezvisko/:

nar.:

trvalé bydlisko:
žiadne karanténne opatrenia /karanténu, zvýšený lekársky dohľad/ a nie je nám známe, že v poslednom období
prišlo dieťa do styku s osobami, ktoré ochoreli prenosnou chorobou.
Pozn.:

Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni od nástupu.
Vyplnené potvrdenie treba odovzdať programovému vedúcemu (p. Vadásyovej) v prvý deň
príchodu.

V Košiciach dňa:

Podpis jedného z rodičov:

