
OZ OKÁČIK, DR. JANSKÉHO 9, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM, IČO: 37949390 

 

„INFORMÁCIE O POBYTE „ 

„Jesenný tábor Hviezdna jeseň 5“ 

 

Horský hotel Remata 

28. 10.  –  31. 10. 2020 

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV 

 

DOPRAVA DETÍ NA TÁBOR 

Doprava detí na tábor je individuálna. Nástup na tábor a prezentácia detí je poobede, 28. 10. 2020, 

od 14:00 hod., do 15:00 hod. Láskavo vás žiadame o dodržanie hodiny nástupu. Prezentácia detí v 

tábore prebieha za prítomnosti vedúceho tábora a zdravotníka. V obálke s menom dieťaťa treba v deň 

nástupu predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku - vyjadrenie ošetrujúceho lekára, písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu preukazu poistenca. 

Vyjadrenie lekára a jeho súhlas k účasti v tábore - v tomto potvrdení treba uviesť aj zdravotné 

obmedzenia, alergie, ťažkosti, ktoré sa môžu u dieťaťa prejaviť v tábore. V prihláške nezabudnite na 

dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo, telefón domov, do zamestnania, prípadne iný kontakt na 

najbližších príbuzných dieťaťa. Ak vaše dieťa užíva lieky, je treba aj túto skutočnosť ohlásiť pri 

nástupe na tábor a lieky odovzdať zdravotníkovi. 

 

NÁVŠTEVY A  TELEFONOVANIE 

Je prirodzené, že sa zaujímate o to, ako sa má Vaše dieťa. Preto sa na nás môžete počas pobytu  

kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami na t. č. 0905 212 803. Z výchovných a zdravotných dôvodov 

návštevy detí v tábore nedoporučujeme. Vzhľadom na straty mobilov nedoporučujeme dávať 

deťom do tábora mobil (poisťovňa stratu mobilov nepoisťuje). Akékoľvek dotazy o dieťati Vám  

zodpovie vedúci tábora.  

 

VRECKOVÉ A BATOŽINA 

Peniaze, ktoré dávate deťom a prevyšujú čiastku 10 €, vložte do obálky s označením sumy a menom 

dieťaťa. Dieťa ju odovzdá do úschovy svojmu vedúcemu. Nedoporučujeme brať zlaté retiazky, 

náušnice, cd prehrávače, miniveže, rádia, mobilné telefóny, luxusné oblečenie a tenisky, prípadne 

drahé predmety. Organizátor rekreácie nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu mobilných telefónov 

a týchto predmetov.  

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

V prípade ochorenia vášho dieťaťa v tábore, organizátor zabezpečuje poskytnutie ošetrenia formou 

prvej pomoci odborným personálom - zdravotníkom, zdravotnou sestrou alebo lekárom. Ak je 

zdravotný stav dieťaťa vážnejší (chrípka, angína a pod.)  a k ošetreniu je treba vyhľadať lekára prvého 

kontaktu, dopravu zabezpečí organizátor tábora. Poplatok za ošetrenie a úhradu predpísaných liekov 

(antibiotiká a pod.) uhradí rodič dieťaťa. 

 

ÚHRADA POBYTU 

Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa na pobyt môžu uhradiť sumu 140 € nasledovne: 
- v hotovosti, v kancelárii OZ Okáčik,   

- bankovým prevodom. 

Bankové spojenie: IBAN: SK1511000000002623791258, číslo účtu: 2623791258/1100 Tatra 

banka Žiar nad Hronom. Variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia dieťaťa! Pobyt je 

možné uhradiť aj formou splátok. 

Platbu za pobyt je potrebné uhradiť najneskôr  do 10 dní od odoslania online prihlášky! 

V prípade, že požiadate o úhradu formou splátok, celá suma musí byť uhradená najneskôr do 

20. 10. 2020! 

 

STORNO POPLATKY 

1. Storno poplatok sa určí z celkovej sumy pobytu. V prípade stornovania pobytu 

35 - 31 dní pred nastúpením na pobyt – 30 % z celkovej sumy za pobyt, 

20 - 7 dní pred nastúpením na pobyt – 50 % z celkovej sumy za pobyt, 

6 - 0 dní pred nastúpením na pobyt – 100 % z celkovej sumy za pobyt. 
 

2.  V prípade nenastúpenia dieťaťa na pobyt zaniká nárok na vrátenie celej sumy. 

3.  Stornovanie pobytu je možné uskutočniť výhradne  písomnou formou! 

4.  V prípade ochorenia dieťaťa je nutné predložiť objektívnu lekársku správu ošetrujúceho lekára  

     o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť na pobyte do dvoch dní od jeho 

ošetrenia.  

     V prípade neúčasti dieťaťa na tábore z vážnych zdravotných dôvodov sa suma za pobyt vráti. 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Škody spôsobené dieťaťom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca. Ak dieťa nebude rešpektovať  

vedúcich, musí bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť. V prípade fajčenia, požitia 

alkoholických nápojov, toxických a omamných látok, vulgarizmu, náklady s prepravou dieťaťa 

z tábora domov je povinný uhradiť zákonný zástupca. Pripomienky a reklamácie treba podať písomne 

najneskôr do 7 dní po návrate detí z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy. Ukončenie 

tábora je o 15:00 hod., dňa 31. 10. 2020. Rodičia sú povinní osobne si prevziať deti v deň skončenia 

tábora! 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vyplnením prihlášky a svojim podpisom dáva zákonný zástupca dieťaťa súhlas na zapísanie dieťaťa 

do zoznamu členov OZ Okáčik, súhlasí tiež so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie 

v OZ Okáčik. OZ Okáčik  sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6790 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené 

materiály). V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) 

potvrdzujem, že súhlasím, aby OZ Okáčik, Dr. Janského 9, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 37949390, 

(prevádzkovateľ) spracovával osobné údaje a zverejňoval videá a fotky dotknutej osoby za účelom 

dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, 

ako aj používať tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov, ponukové listy, web ponuka). 

 

OZ Okáčik má uzatvorené poistenie v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. v poisťovni Kooperatíva. 

 

OZ Okáčik neorganizuje komerčné pobyty za účelom zisku. Výťažkom z tábora podporuje zdravotne 

znevýhodnené deti. 

    

Teší sa na Vás tím OZ Okáčik Žiar nad Hronom. 

 

email: okacik@okacik.sk 

 

tel.: +421905212803 

 

mailto:okacik@okacik.sk

