
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

 

Podmienky prihlasovania 

na detskú táborovú reakreáciu (DTR) 

prímestského alebo pobytového tábora 

LETO 2019 
 

1. Rezervujte si miesto s uvedením základných údajov – meno dieťaťa, t.č., email rodiča  

✓ telefonicky - 055/6411411 spojovateľ (od 8:00 do 16:00) každý pracovný deň  

✓ emailom - tabor@cvckosice.sk (odporúčame) 

2. Prihláška na DTR 

Rezervácia trvá 7 pracovných dní, dovtedy je potrebné odovzdať prihlášku DTR: 

- osobne v CVČ, EP Popradská 86, Košice, alebo 

- elektronicky naskenovanú prihlášku poslať na tabor@cvckosice.sk 

✓ Prihlášky nájdete na našom webe: http://www.cvckosice.sk/28/. 

3. ... a vyplatiť cenu poukazu DTR 

✓ Prímestský letný tabor je potrebné vyplatiť v plnej sume naraz hneď po odovzdaní 

prihlášky.  

✓ Zálohu vo výške 100€ na pobytový letný tabor je potrebné vyplatiť pri odovzdaní 

prihlášky, zvyšok najneskôr do 14.6.2019.  

 

Uprednostňujeme platbu: 

1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame)  

SK28 5600 0000 0004 9561 4003  

Variabilný symbol: kód letného tábora, ktorý nájdete na http://www.cvckosice.sk/28/. 

Informácie pre príjemcu: názov tábora, meno dieťaťa 

2. hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ (EP Popradská 86, Košice)  

podľa stránkových hodín:  

Streda:             10,00 – 13,00  14,00 – 18,00  

Štvrtok:   07,30 – 12,00  13,00 – 15,30  

 

Najrýchlejší spôsob prihlasovania (uprednostňujeme): 

1. Rezervácia na emaile tabor@cvckosice.sk. 

2. Po potvrdení rezervácie vytlačiť prihlášku, vyplniť ju, oskenovať a poslať na 

tabor@cvckosice.sk. 

3. Následne poslať platbu internet bankingom a na uvedený email pridať potvrdenie                        

o uskutočnenej platbe.  
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Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 

p r í m e s t s k é h o  d e t s k é h o  l e t n é h o  t á b o r a  

j ú l  -  a u g u s t  2 0 1 9  

 

Prímestské tábory prebiehajú na týchto elokovaných pracoviskách:                                                  

Popradská 86, Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Charkovská 1, Starozagorská 8 a Orgovánová 5 v Košiciach. 

Kontakt: 055 / 6411 411,  tabor@cvckosice.sk 

 

Program prímestského tábora: 

je plánovaný na 5 dní v týždni (po – pia) v čase od 8,00 do 16,00 hodiny. 

Príchod účastníkov: denne od 7,00 do 8,00 hodiny  

Odchod účastníkov: po programe - najneskôr do 17,00 hodiny 

 

Prípadnú neprítomnosť dieťaťa je nutné nahlásiť najneskôr v daný deň do 8,00 hodiny                                    

na t.č. 055/6411411 EP Popradská 86, Košice (recepcia). Hlavný pedagogický vedúci prímestského 

tábora v prvý deň (pondelok) pri nástupe do tábora Vám poskytne bližšie informácie k zmenám programu 

na celý týždeň. 

 

V cene tábora: pestrý a zaujímavý program vrátane celodenných výletov do okolia Košíc, vstupné na 

plánované podujatia, doprava, obed, pitný režim, starostlivosť odborných pedagogických vedúcich 

a drobné odmeny CVČ. 

 

V deň nástupu do prímestského tábora: rodič osobne odovzdá dieťa vedúcemu, podpíše vyhlásenie 

o bezinfekčnosti a informované súhlasy. Kartičku poistenca nie je potrebné skenovať a posielať spolu 

s prihláškou do tábora. Je potrebné ju mať so sebou (originál, alebo kópiu) počas celého týždňa 

prímestského tábora. 

    

Nutné vybavenie detí do tábora: príručný plecniak, prezúvky, pevná športová obuv, pokrývka hlavy 

proti slnku, dostatok nápoja, desiata, olovrant, oblečenie aj pre prípad zmeny počasia (najmä v lete 

teplejšie veci v ruksaku a pršiplášť), vreckové – podľa uváženia rodičov.  

 

Neodporúčame nosiť mobil a hodnotné veci  

– len na vlastnú zodpovednosť! 

 


