
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice  
 

 

Podmienky prihlasovania na letnú prázdninovú činnosť 

LETO 2021 

 

PRIHLASOVANIE  
1. Rezervujte si miesto vyplnením záväznej prihlášky na prázdninovú činnosť, ktorú nájdete na 

webovej stránke CVČ: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-

cinnost/prihlaska-na-prazdninovu-cinnost/ 
 

Prihlášku je možné vypísať aj osobne na pracovisku Popradská 86, Košice.  
2. Po potvrdení prijatia Vašej prihlášky, Vám rezervujeme miesto v tábore na 7 kalendárnych dní. 

 

3. Počas tohto obdobia je potrebné vyplatiť cenu poukazu letného tábora. 

 

PLATBA 

1. bankovým prevodom na číslo účtu (odporúčame)  
SK28 5600 0000 0004 9561 4003 

Variabilný symbol: kód letného tábora, ktorý nájdete tu: 

https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-cinnost/  
Informácie pre príjemcu: meno dieťaťa, názov tábora 

 

2. hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ Popradská 86, Košice 

- pondelok – piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY  
Prázdninová činnosť prebieha počas leta na vybraných elokovaných pracoviskách: 

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

Košiciach.  
V prípade otázok nás môžete kontaktovať: 

055/6411 411 (EP Popradská 86); tabor@cvckosice.sk 

 

Program letných táborov je plánovaný v čase od 8.00 do 16.00 hod.  
Programy jednotlivých turnusov sú zverejnené na letákoch na našom webovom sídle 
https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-cinnost/ Príchod 

účastníkov: denne od 7.00 do 8.00 hod. 

Odchod účastníkov: po programe – najneskôr do 17.00 hod. 

 

Prípadnú neprítomnosť dieťaťa je nutné telefonicky nahlásiť najneskôr deň vopred, resp. daný 

deň do 8.00 hod. Najneskôr do 3 dní po skončení letného tábora je potrebné podať aj žiadosť na 

vrátenie finančných prostriedkov, ktorú nájdete na https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-

verejnost/prazdninova-cinnost/.  
V cene letného tábora je zahrnuté: náklady na program, vstupné, doprava, obed, pitný režim, 
starostlivosť odborných pedagogických vedúcich, drobné odmeny na celý týždeň.  
V deň nástupu do tábora: rodič osobne odovzdá dieťa vedúcemu, podpíše už zaslanú prihlášku, 
vyhlásenie o bezinfekčnosti, informovaný súhlas rodiča.  
Preukaz poistenca nechá v príručnom plecniaku dieťaťa tak, aby dieťa v prípade potreby vedelo, 
kde ho má uložený (odporúčame nechať len kópiu preukazu poistenca).  
Nutné vybavenie detí do prímestského tábora: príručný plecniak, preukaz poistenca, rúško (2 

kusy), prezuvky (najlepšie pevná obuv), pršiplášť, pevná športová obuv, pokrývka hlavy vzhľadom 

na horúce slnečné počasie, plastová fľaša s nápojom, desiata, olovrant (nie rýchlo sa kaziace 

potraviny), oblečenie aj pre prípad náhlej zmeny počasia, vreckové – podľa uváženia rodičov. 
 

Žiadame rodičov, aby v nijakom prípade nepodcenili výbavu dieťaťa do tábora! 

 

Neodporúčame nosiť mobilný telefón, akékoľvek cenné predmety či  väčšie sumy peňazí! 
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