Žellova 2, 821 09 Bratislava

Vážení rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a týmto potvrdzujeme, že
je Vaše dieťa zaevidované a oficiálne prihlásené do Detských
Kamarátskych Táborov spoločnosti AKADÉMIA 27 s.r.o.

www.dktabory.sk

Odchod do tábora: nedeľa 24.7.2016 z parkoviska pri športovej hale na rohu ul.
Bajkalská/Trnavská:
- nástup detí 10:30
- pri nástupe treba odovzdať:
1. kópiu kartičky poistenca
2. zdravotné prehlásenie potvrdené lekárom (dátum nie starší ako jeden rok)
3. vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (dátum nie starší ako jeden deň)
4. lieky, ktoré dieťa užíva pravidelne
5. vreckové dieťaťa (dobrovoľné; odporúčame 1-2 € na deň)
- odchod autobusu 11.00 – autobus čaká maximálne 15 minút
- predpokladaný príchod do rekreačného zariadenia Podskalie: 13:30 – 14:00
Na cestu odporúčame deťom zabaliť primeranú stravu do autobusu a dostatok tekutín (deti
po príchode do tábora bude čakať olovrant).
U detí, ktoré majú žalúdočné problémy pri cestovaní, odporúčame podať 30 min pred cestou
Kinedril.
V prípade vlastnej dopravy do tábora začína preberanie detí v zariadení Podskalie od 15:30
-pri nástupe treba odovzdať:
1. kópiu kartičky poistenca
2. zdravotné prehlásenie potvrdené lekárom (dátum nie starší ako jeden rok)
3. vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (dátum nie starší ako jeden deň)
4. lieky, ktoré dieťa užíva pravidelne
5. vreckové dieťaťa (dobrovoľné; odporúčame 1-2 € na deň)
Táborový pobyt začína 24.7. olovrantom a končí 6.8.2016 desiatou.
Príchod z tábora: sobota 6.8.2016 na parkovisko pri športovej hale na rohu ul. Bajkalská/Trnavská
- odchod autobusu z RZ Podskalie cca 10:30,
- predpokladaný príchod medzi 12:45 a 13:15.
- v prípade vlastného odvozu z tábora začína odovzdávanie detí od 9:00 do 9:30.
Úhradu za pobyt dieťaťa v Detskom Kamarátskom Tábore, prosíme, vykonať najneskôr do
20.7.2016 bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na číslo účtu: 2623228107/1100 Tatra
banka, Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa, Konštantný symbol: 0308, Špecifický
symbol: 99201507, prípadne môžete vykonať úhradu v hotovosti pri nástupe do tábora po
telefonickom dohovore. V opačnom prípade budeme považovať Vašu prihlášku za stornovanú
a Vám rezervované miesto bude ponúknuté ďalším záujemcom.
V prílohe Vám zasielame Zdravotné prehlásenie a Všeobecné podmienky zájazdu.
Ďalšie informácie o Detských Kamarátskych Táboroch získate na www.dktabory.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na čísle 0905/666016, alebo navštíviť
osobne v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod. na Žellovej ul. 2 v Bratislave.
S pozdravom
Karin Urbanová

