
Organizačný poriadok prímestských táborov 
Prímestské  tábory  sú  pripravené  pre tých ,  ktorí  nemôžu  alebo  nechcú  odísť  na  pobytový  letný  

tábor.  

Účastníci  sa  stretnú  každé  ráno  a  ich  činnosť  končí  v popoludňajších  hodinách.  Nie je  potrebné 

lekárske potvrdenie, stačí, aby rodičia dodali prehlásenie o bezinfekčnosti. 

Ponuka prímestských táborov 

Ponuku prímestských táborov vydáva spoločnosť  VEDA NÁS BAVÍ n.o. v  termínoch  júl a august 

2015. 

Termíny  a  miesta  konania  plánovaných  prímestských  táborov  sa môžu zmeniť podľa aktuálneho 

počtu záujemcov o  jednotlivé  tábory. 

Vysvetlenie pojmov 

1. Prímestský tábor (ďalej iba tábor) 

a)  Tábory  prebiehajú v  aktuálne  ponúkaných  lokalitách  na  webových  stránkach  

www.vedanasbavi.sk (zahájenie  a  ukončenie  jednotlivých  dní  je  v niektorej  z budov  

spolupracujúcich  základných  škôl  a iných  zariadeniach ). 

b)  Tábor je naplánovaný na 5 po sebe idúcich dní (pondelok  –  piatok).    

c)  Každý  táborový  deň  začína  o 7:30 a  končí  o 16:00 (vyzdvihnutie  detí  môže  byť  dohodnuté  so 

zákonnými  zástupcami inak,  podľa programu). 

d)  Je možné hlásiť sa na jednotlivé  dni. Cena tábora je stanovená na 5 dní a taktiež aj na 1 deň. 

2.  Organizátor tábora a hlavný vedúci (ďalej iba organizátor) 

Organizátorom  tábora  je  vždy  spoločnosť  VEDA  NÁS  BAVÍ  n.o.  Na jednotlivých táboroch 

zastupujú  organizátora jednotliví   hlavní  vedúci,  ktorých organizátor vymenuje. 

3.  Zákonný zástupca 

Za  záujemcu či  účastníka môže jednať iba zákonný zástupca  (t.j. prihlásiť,  odhlásiť,  odovzdať ho 

lektorovi a prevziať si ho od lektora na konci dňa, a pod.).  S žiadnymi  inými  osobami  nebude  

organizátor jednať a neumožní im  k účastníkom tábora prístup. 

4.  Osoba zastupujúca zákonného zástupcu 

Ak chce  zákonný  zástupca  preniesť  práva  a  povinnosti  voči  organizátorovi  tábora  na  nejakú  inú 

osobu,  musí  tento  prejav  vôle  učiniť  písomne.  Tento  dokument  musí  obsahovať  úplne  jasné 

označenie  zastupovanej  osoby,  potrebné  kontaktné  údaje  na  zastupujúcu  osobu,  súpis  činností,  

ku ktorým je zastupujúca  osoba oprávnená, miesto a dátum spísania dokumentu,  vlastnoručný  

podpis. 

5.  Záujemca o tábor (ďalej len záujemca) 

Záujemcom  je  dieťa,  ktorého  zákonný  zástupca  dal  zreteľne  najavo  záujem,  aby  sa  zúčastnilo  

tábora (podal prihlášku). Záujemcom  o  tábor  sa  môže  stať  dieťa  vo  veku  od  6  do  12  rokov  

(pokiaľ  organizátor  tábora  neurčí inak). 

http://www.vedanasbavi.cz/


6.  Účastník tábora (ďalej len účastník) 

Účastníkom  sa  záujemca  stáva  až  po  odoslaní   riadne vyplnenej prihlášky a riadnom zaplatení 

ceny tábora. 

Účastníkom  tábora  sa  môže  stať  iba záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky daného tábora. 

Jedná sa hlavne o podmienky  vekové, zdravotné  a fyzické zdatnosti. 

7.  Zodpovedná osoba (predávanie  účastníkov) 

Hlavný  vedúci  tábora  dopredu  určí  zodpovednú  osobu  (zodpovedné  osoby),  ktoré  môžu  od 

zákonného  zástupca  prebrať  účastníka  tábora  pri  zahájení  tábora  a  zase  ho odovzdať 

zákonnému zástupcovi pri ukončení tábora. 

8.  Zahájenie tábora 

Tábor  je  pre  účastníkov  zahájený  na  vopred  určenom  mieste  (obvykle  vo  vstupnej  hale 

spolupracujúcej  základnej  školy),  vo vopred  stanovenom  čase  predaním  účastníka  zákonným 

zástupcom alebo zákonným  zástupcom určenou osobou vopred určenej zodpovednej osobe. 

9.  Ukončenie tábora 

Tábor  je  pre  účastníka  ukončený  na  vopred  určenom  mieste  (obvykle  vo  vstupnej hale 

spolupracujúcej  základnej  školy),  vo vopred  stanovenom  čase  predaním  účastníka  vopred  

určenej zodpovednej  osobe zákonnému  zástupcovi alebo zákonným zástupcom poverenej osobe. 

10. Prihláška na tábor 

Prihlasovanie na tábor prebieha na  internetovej  stránke  http://www.vedanasbavi.sk/primestske-

tabory.php .  Po  vyplnení  online  prihlášky  je  záujemcovi  zaslaný  email  s  potvrdením  prihlásenia  

a s údajmi o platbe.  

Záujemca sa môže prihlásiť na celý kurz (teda 5 po sebe idúcich  dní),  alebo na 1 deň. 

11. Platba za tábor 

Tábor  odporúčame  uhradiť  do  14-tich  dní  od  odoslania  prihlášky,  inak  nemôžeme garantovať  

účasť  na vybranom  tábore.  Pokiaľ  nebude  platba  uskutočnená  7  dní  pred zahájením  tábora, 

bude prihláška  automaticky stornovaná. 

12. Poistenie účastníkov 

Rodičia  berú  na  vedomie  možné  riziko  vzniku  úrazu  (pri  neopatrnom  zachádzaní  s pomôckami v 

priebehu  realizácie experimentov, pri exkurziách). Z týchto dôvodov požaduje prevádzkovateľ tábora 

poistenie  prihlásených  neplnoletých  detí.  Rodičia  neplnoletých  detí  týmto  berú  na  vedomie,  že  

na dobu pobytu ich  detí na tábore uzavrú pre nich krátkodobé úrazové poistenie.  

V  prípade,  že  by  toto  neučinili,  zaväzujú  sa,  že  nahradia  prevádzkovateľovi  tábora  všetky  

náklady, ktoré by mu v dôsledku neuzatvorenia tohoto  poistenia  vznikli. 

 

 

 

 



Na všetkých táboroch (ak nie je uvedené inak) platí: 

1.  Program prímestských táborov je pripravený denne od 7:30 do 16:00 hod. Deti  je možné ráno 

priviesť medzi 7:30 a 8:15 a popoludní vyzdvihnúť medzi 15:30 až 16:00 hod.  

2.  V  cene  akcií  sú  zahrnuté  výdavky  na vedúceho tábora a lektorov,   zabezpečenie programu,  

stravovanie, dopravu a vstupenky počas celodenných výletov organizovaných v rámci tábora.  

3.  Účastníci majú  zaistené v  prímestských  táboroch  stravovanie  po  celý  deň  (teplý  obed ,  2  krát  

desiata, pitný  režim bez obmedzenia).  

4.  Program prímestských táborov prebieha  obvykle  v priestoroch spolupracujúcej  školy  (vrátane 

ihriska).  

5.  Na  každom  z  táborov  prebehnú  dva  celodenné  výlety  (deti   pred  odchodom  dostávajú   

balíček,  v ktorom sú desiata, olovrant a obed vo forme bagety či toastu).  

6.  V  programe  sa  striedajú  činnosti  experimentálne  so  športovými,  pohybové  s  odpočinkovými,  

zábavné s pracovnými.  

7.  Minimálny  počet  účastníkov  tábora  je  10,  maximálny  počet  účastníkov  tábora  je  20.  Deti  sú  

na väčšinu  aktivít  rozdelené  do skupín. 

8.  Po  skončení  tábora  budú  mať  všetci  účastníci k  dispozícii  fotky  z  akcie  zadarmo  k  stiahnutiu  

na internetovej stránke www.vedanasbavi.sk. 

9.  Na akciách je vždy prítomný  zdravotník  (preškolený  lektor). 

10. Pre účasť na tábore je nutné  Prehlásenie o bezinfekčnosti  a  Prehlásenie zákonného zástupcu o 

odchode  dieťaťa z tábora,  ktoré  zákonný  zástupca  odovzdá v prvý  deň  konania  prímestského 

tábora  hlavnému  vedúcemu  ihneď  po príchode  na  miesto  stretnutia  –  vstupná hala  

spolupracujúcich základných  škôl (formuláre sú na stiahnutie na  www.vedanasbavi.sk).  

11. Taktiež je nutné so sebou prvý deň priniesť  kópiu karty zdravotnej poisťovne dieťaťa. 

12. Storno podmienky  k táborom:    

a.   Pri odhlásení dieťaťa si  spoločnosť VEDA NÁS BAVÍ n.o. vyhrádza právo na storno poplatok  časti  

z celkovej  ceny  prímestského  tábora .  Taktiež  pri  nedodaní potrebných  prehlásení (o 

bezinfekčnosti a odchodoch dieťaťa z tábora) nemôže byť dieťa na tábor prijaté a platia rovnaké 

storno podmienky. 

b.  STORNO  POPLATKY:  Pri odhlásení   menej  ako  14  dní  pred  zahájením  tábora  je poplatok  50  

%  z  celkovej  ceny  tábora.  Pri odhlásení  menej  ako  7  dní  pred  zahájením tábora  je  poplatok  

100  %  z  celkovej  ceny  tábora.  Pri odhlásení   v deň  zahájenia tábora je  poplatok  100  %  z  

celkovej  ceny  tábora.  Storno  poplatok  nebude  účtovaný, ak zoženiete za svoje dieťa náhradníka   

(zmena účastníka bude urobená bez poplatku).  

13. Všetky  ďalšie  finančné  vyrovnania,  ktoré  vzniknú  prípadne  v priebehu  tábora,  je  možné  

uplatniť písomne na adresu sídla VEDA NÁS BAVÍ, n.o. najneskôr do  30. 9. 2015. 


