
 

Spoločný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili štvrtý až deviaty ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, 
nachádzajúce sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 6 
dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod 
vedením saleziánov a sestier saleziánok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  V cene je doprava, ubytovanie, 6x denne strava, výlet, tričko, ceny, lekár, animátori atď. Účastnícky poplatok nedokáže pokryť všetky 
výdavky, preto píšeme projekty a zháňame financie, kde sa dá. Sme otvorení aj Vašej pomoci a štedrosti, aby sme mohli tábor 
ponúknuť aj deťom, ktorí by si ho inak nemohli dovoliť. 

Na tábor si treba priniesť: preukaz poistenca, fľašu na vodu, prezuvky, športové oblečenie, plavky, veci na osobnú hygienu, vhodné 
oblečenie do prírody za pekného aj daždivého počasia. Nakoľko časť programu bude rozdelená na starších a mladších, deti od 
ukončeného 7. roč. nech si donesú aj spacák a karimatku (možnosť spať 1 noc pod holým nebom). Cennosti si treba nechať doma. 
Ako organizátori neberieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie mobilu, tabletu, či PC. Prosíme tiež rodičov, aby nedávali 
deťom potraviny, ktoré nie sú trvanlivé a v teple sa môžu rýchlo pokaziť. 
 

Odchádzame v nedeľu 14. júla o 16:00 spred Katolíckeho domu, kam sa vrátime v sobotu 20. júla o 14:00. 
 

Vedúci tábora: don Peter Magura SDB / magurasdb@gmail.com / 0911 590 998 
 Všetky aktuálne informácie o tábore a z tábora sledujte na saldub.sk. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Celý tento ústrižok prosíme odovzdať pri nástupe do autobusu. 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE  (Nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom na tábor!) 

Moje dieťa........................................................, narodené ................................., s adresou ..................................................................... 

neprejavuje známky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie a počas predchádzajúcich 14 dní pred odchodom 

na tábor neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením. 

Taktiež potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania a dokáže sa prispôsobiť podmienkam 

letného tábora. 
 

Deň: Podpis rodiča: 

 

LEKÁRSKE POTVRDENIE  (Nesmie byť staršie ako 30 dní pred nástupom na tábor!) 

Potvrdzujem, že dieťa je spôsobilé zúčastniť sa letného pobytového tábora v rekreačnom zariadení Podskalie. 

Dieťa užíva lieky: 

Iné: 

Dátum: Pečiatka a podpis lekára 

 

Podskalie roč. ZŠ 14. - 20. júl 
2019 

120€ * 

Saleziánsky letný pobytový tábor 2019 

Obdivuhodný príbeh Štefana Trnku 

mailto:magurasdb@gmail.com
http://www.saldub.sk/


 

 

 

PRIHLÁŠKA  (Vyplnenú prihlášku treba odovzdať s peniazmi niektorému saleziánovi najneskôr do 14. júna 2019!) 

Meno a priezvisko: ........................................................................................  Adresa: ......................................................................... 

Dátum narodenia / ukončený škol. ročník: ............................................... / ...................................  

Telefónne číslo a e-mailová adresa rodiča: ................................................................................................................................................ 

 
Deň: Podpis rodiča: 

 
Prihlášku prevzal  .............................................. dňa .............. ............... s poplatkom ..................... .  

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby 

 
 ....................................................................................................................................... 
               (meno, priezvisko, adresa zákonného zástupcu) 

ako zákonný zástupca dotknutej osoby 

 ....................................................................................................................................... 
                 (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia dotknutej osoby) 

týmto svojim podpisom udeľujem výslovný informovaný súhlas 

▪ so spracovaním všetkých osobných údajov požadovaných v prihlasovacom formulári v tlačenej či elektronickej podobe a s ich 
archivovaním pre účely evidencie členov združenia DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom, a 
preukázania členskej základne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

▪ s vyhotovovaním foto a video záznamov počas podujatia a s ich následným spracovaním a zverejnením na webovej alebo facebookovej 
stránke strediska a v tlačenej i digitálnej kronike strediska. 

 
V ........................................... dňa ............................. podpis ...................................................... 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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