
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 
 

 

Podmienky prihlasovania na prázdninový klub 2022/2023 
 
 
Spôsob prihlasovania: 
 

1. Rezervujte si miesto vyplnením prihlášky na prázdninovú činnosť, ktorú nájdete na 
našom webe. 

2. Po potvrdení prijatia vašej prihlášky Vám pošleme informácie. 

3. Prázdninový klub je možné platiť iba v hotovosti ráno pri nástupe. 
 

Vzhľadom nato, že platbu bude možné zaplatiť iba pri nástupe, prosíme, aby ste nás včas 
informovali, že vaše dieťa nenastúpi na prázdninový klub.  

V prípade zrušenia termínu Vás budeme informovať do 23.12.2022. 

 
Všeobecné pokyny pre účastníkov prázdninového klubu 
 

Prázdninová činnosť prebieha na vybraných elokovaných pracoviskách podľa rozpisu. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať: 
055 / 6411 411 (EP Popradská 86); tabor@cvckosice.sk 
 

Program je plánovaný v čase od 8,00 do 16,00 hodiny.  
 
29.12.2022 (štvrtok) tvorivé dielne a silvestrovské pečenie 

5.1.2023 (štvrtok) športové hry a súťaže, keramické modelovanie 
 

Príchod účastníkov: od 7,00 do 8,00 hod. 
Odchod účastníkov: po programe - najneskôr do 17,00 hod. 
 

Prípadnú neprítomnosť dieťaťa je nutné nahlásiť najneskôr deň vopred. Najneskôr do 3 dní 
po skončení činnosti je potrebné podať aj žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov, ktorú 
nájdete na https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-cinnost/.  
V cene prázdninovej činnosti je: pestrý a zaujímavý program, vstupné na plánované 
podujatia, doprava, obed, pitný režim a starostlivosť odborných pedagogických vedúcich.  
V deň nástupu do tábora: rodič osobne odovzdá dieťa vedúcemu, podpíše už zaslanú 
prihlášku, vyhlásenie o bezpríznakovosti, informovaný súhlas a odovzdá kópiu kartičky 
poistenca, v prípade neodovzdania prihlášky do prázdninového útvaru a súhlasu o ochrane 
osobných údajov aj tieto dokumenty.  
Nutné vybavenie detí do prázdninového klubu: príručný plecniak, kópia kartičky 
poistenca (po skončení PK vrátime), rúško (2krát), prezúvky, pevná športová obuv, 

pokrývka hlavy vzhľadom na počasie, fľaša s nápojom, desiata, olovrant, oblečenie aj pre 
prípad zmeny počasia (napr. aj pršiplášť), vreckové – podľa uváženia rodičov. 
 

Neodporúčame nosiť mobil a hodnotné veci - len na vlastnú zodpovednosť! 
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