
POKYNY K NÁSTUPU DO LETNÉHO TÁBORA CK SLNIEČKO - SUNNY RELAX  

 Schaeffler 16.8.-21.8.2020 

 
Adresa letného tábora: Penzión Slniečko, rekreačná oblasť Duchonka, Prašice, 956 22 
/Topoľčany - Prašice - stále po hlavnej ceste smerom na camp Duchonka - sledovať po pravej strane 
navádzaciu tabuľu „Penzión Slniečko“ - odbočka vpravo - a už len cca 200m/. Pre jednoduchú navigáciu 
kliknite tu 

 

Telefónne číslo do letného tábora:  0940 537 240 /číslo je aktívne LEN počas letného tábora/ 
Ďakujeme, že animátorov pri práci nerušíte a voláte len v prípade nutnosti! 
/... a to v čase 17:30 - 18:30/ 
Poznámka: v stredisku je slabý signál mobilných operátorov 

 

Doprava:         

Autobusová doprava:  Odchod 9.8. Príchod 16.8. 

KNM - autobusové nádražie 13:00 12:30 

      Pozor! Nezmeškajte čas odchodu autobusu z objednaného miesta - max. čakacia doba 5min. 
 
     - nástup do LT:  15:00 - 16:30 (prvá strava večera o 18:00),          16:30 - Zahájenie letného tábora 
     - odchod z LT:    najneskôr do 10:00 (posledná strava raňajky)     10:00 - Ukončenie letného tábora 
             
Základný zoznam osobných vecí do letného tábora: 
 

Oblečenie Športové oblečenie, sveter alebo mikina, tenká vetrovka, krátke a dlhé nohavice, náhradné 
oblečenie, pršiplášť (nie dáždnik), pyžamo, dostatok náhradných ponožiek a spodnej bielizne, 
tričká (aj s dlhým rukávom), plavky, teplákové súpravy, šiltovka alebo iná čiapka proti slnku 
(klobúk, šatka na hlavu), oblečenie na disco/retro párty 

Obuv športová obuv, prezuvky, pevná obuv, nepremokavá obuv (spolu aspoň 2 páry topánok) 

Hygienické 
potreby 

uteráky, zubná pasta a kefka, mydlo, šampón, krém na opaľovanie, vlastné hygienické 
potreby pre dievčatá, hygienické vreckovky, hrebeň, hygienické rúško 2x, antibakteriálny gél 
na ruky (cestovné balenie) 

Ďalšie veci 
potrebné  

batoh na výlet, fľaša na vodu na pitný režim, ochranný sprej (repelent na odpudenie hmyzu,  
príp. masť proti kliešťom), lieky na predpis, plávacie koleso alebo rukávniky pre neplavcov 

Nepovinné na 
program   

Baterka, oblečenie/doplnky na vianočný večierok 

Vreckové cca 10-20€ (pre osobné potreby, na výlet, do bufetu) 

 

      Do  letného tábora je potrebné  priniesť: 
      -  Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave a udelenie súhlasov (najviac 1 deň staré) 
      -  Potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať letný tábor         
      -  Fotokópiu preukazu poistenca 
 
Nedoporučujeme do LT tábora dávať deťom sladkosti, prípadne iné jedlo, cenné veci, ostré        
predmety, nožíky, veľa peňazí, tablety a drahé mobilné telefóny! 
(CK nezodpovedá za ich stratu, poškodenie, príp. odcudzenie). 
 
Odstúpenie od Zmluvy o zájazde, zmena, predčasný odchod z letného tábora: 

• ak nemôže dieťa na zaplatený zájazd nastúpiť, zašlite do CK písomnú /stačí e-mailom/ žiadosť 
o odstúpenie od Zmluvy o zájazde. CK bude riešiť Vašu žiadosť podľa Všeobecných zmluvných 
podmienok, časť VI. Ak má Vaše dieťa prikúpené komplexné cestovné poistenie ECP, je poistené 
aj pre prípad odstúpenia od Zmluvy o zájazde, 
Rozsah poistenia viď na http://www.ckslniecko.sk/stiahnite-si.php 

• prípadné prehlásenie dieťaťa z jedného letného tábora do druhého po zaplatení zálohovej platby 
je možné najneskôr 7 dní pred začiatkom letného tábora za manipulačný poplatok 20€, 

https://www.google.com/maps/place/Penzi%C3%B3n+Slnie%C4%8Dko/@48.6660157,18.0878194,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x4714b17d7d38caf7:0x31d294369bce4beb!5m1!1s2018-06-28!8m2!3d48.6660122!4d18.0900082
http://www.ckslniecko.sk/stiahnite-si.php


• v prípade predčasného odchodu dieťaťa z LT nespôsobeného zavinením CK, nemá 
objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby /vrátane odchodu z dôvodu 
zhoršeného zdravotného stavu/. 

 
POZOR! Častá komunikácia rodičov s dieťaťom počas tábora /telefonáty, návšteva/ je najčastejšou 
príčinou neopodstatneného predčasného odchodu z tábora! V prípade problému je ideálne, aby 
sa dieťa s dôverou obrátilo čo najskôr na svojho animátora. 

 

Dôležité upozornenia! 

     - je povinnosťou rodičov odviesť na vlastné náklady účastníka LT, ak: 

• neuviedol pravdivé údaje v Zmluve o zájazde, Prehlásení zákonného zástupcu, 

• účastník nevyhovuje vstupnej lekárskej prehliadke /špeciálne pozor na pedikulózu - vši, 
zvýšenú telesnú teplotu/, 

• správanie účastníka odporuje bežným morálnym normám a zákonom /požitie alkoholu, 
drog, cigariet, agresívne správanie, šikanovanie ostatných účastníkov, nerešpektovanie 
pravidiel tábora a pokynov vedúcich/, 

     - v prípade potreby ošetrenia dieťaťa počas letného tábora v zdravotnom stredisku, náklady 
       /transport, zakúpenie liekov/ preplatí zákonný zástupca dieťaťa do CK Slniečko, 
     - v prípade spôsobenia materiálnej škody na majetku je zákonný zástupca povinný túto škodu 
        bezodkladne odstrániť alebo finančne vyrovnať. 
 

Kontakty: 
    CK Slniečko, Palackého 8, 911 01 Trenčín (pracovná doba: pondelok - piatok 8:00 - 15:00) 
    t: 032 652 19 11, slniecko@ckslniecko.sk 
    Kontakt na manažéra tábora: klara@ckslniecko.sk 

 

 
Želáme Vám krásny letný tábor! 

CK Slniečko ☺ 
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