
Záväzná prihláška 

do denného letného tábora SCHOLA LUDUS 

EXPERIMENTÁREŇ ‘15 

 
Usporiadateľ tábora:  

 
SCHOLA LUDUS 
FMFI UK 
Mlynská dolina 
842 48 Bratislava 

 

Termín:        13. 7. – 17. 7. 2015 
                   20. 7. – 24. 7. 2015 
                                                    (nehodiace sa škrtnite) 

1. Osobné údaje účastníka 

Meno a priezvisko: Dátum narodenia: 

 

Ulica a číslo domu: 

 

Obec, mesto: Štátna príslušnosť: 

Kontaktný telefón: 

Zdravotná poisťovňa: 

 

Číslo poistenia: 

2. Osobné údaje zákonného zástupcu 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
 
 

Telefonický kontakt: 
 

Trvalé bydlisko zákonného zástupcu: 
 
 

e-mail: 

3. Informácia o zdravotnom stave účastníka 

Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za pravidelné 
užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá): 
 
 
 
 
Iné obmedzenia (prosíme vypísať, v prípade potreby doložiť lekársku dokumentáciu): 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Základné pravidlá účasti v tábore 

 

1. Účastník tábora si nosí sám desiatu (obed, olovrant a pitný režim sú zabezpečené). 
2. Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri pokusoch a hrách v prírode sa môže 

stať, že si odev zašpiní.  
3. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, 

v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť alebo dáždnik. 
4. Účastník bez vedomia vedúceho neopustí „svoj“ program. Všetky programy sú dobrovoľné, ak chce 

účastník zmeniť „svoj“ program, je povinný dohodnúť sa o tejto zmene s animátorom. 
5. Účastník tábora má so sebou v tábore cenné predmety len na vlastnú zodpovednosť. 
6. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby 

ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok. 
 

 

 

 

 



5. Záväzné podmienky účasti v dennom letnom tábore SCHOLA LUDUS 
EXPERIMENTÁREŇ  

1. Usporiadateľ tábora SCHOLA LUDUS pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na neformálne vzdelávanie 
(deti si ani nevšimnú, že sa „učia“ fyziku): netradičné hry v prírode, experimenty s jednoduchými pomôckami. 
Uplatňovať sa bude komplexný prístup k jednoduchým experimentom rozvíjaný na našom pracovisku, čím deti 
získajú nový pohľad na javy okolo seba. Po celú dobu bude v tábore kladený dôraz na rozvoj tvorivosti, kritického 
myslenia, komunikácie, kooperácie a medziľudských vzťahov. Pre deti bude vytvorená atmosféra dobrovoľnosti. 
Tábor je vedený členmi projektovej skupiny SCHOLA LUDUS, ktorí program pripravujú.  

2. SCHOLA LUDUS poskytne rodičom základné informácie o programe tábora. Program je zverejnený na stránkach 
SCHOLA LUDUS: www.scholaludus.sk, alebo vám ho na požiadanie pošleme poštou (kontakt 0918 95 55 72, resp. 
haverlikova@scholaludus.sk). 

3. Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečený teplý obed, ľahký olovrant a pitný režim. Desiata zabezpečená nie je. 

4. V dennom letnom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore (časť 4. prihlášky), ktorými sa účastníci musia 
riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh 
programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. 
V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti.  

5. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný: 

 prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 80,- € na účet SCHOLA LUDUS v Tatra Banke číslo účtu 
2629792606/1100 najneskôr do 26.6.2015, do poznámky pre prijímateľa uveďte text „Tábor“ a meno dieťaťa; 

 pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu preukazu poistenca, prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka 
a k nahliadnutiu potvrdenie o úhrade poplatku; 

 počas tábora denne priviesť a odviesť dieťa osobne na nadchod pri zastávke električiek „Botanická záhrada“, kde 
deti ráno o 8:00 prevezme a o 16:30 odovzdá pracovník SCHOLA LUDUS. Deti, ktoré prinesú písomný súhlas 
zákonného zástupcu, môžu ísť domov samé; 

 uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore  
(časť 4. prihlášky). 

6. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 10 
dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania). SCHOLA LUDUS môže zrušiť tábor v nasledujúcich 
prípadoch: 

 z dôvodu prekážok brániacim SCHOLA LUDUS poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu 
náhradu,  

 z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov na jeden turnus je 12), 

 z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.). 
V prípade zrušenia tábora z dôvodov a) resp. b) bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku. 

7. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty: 
28 – 14 dní pred nástupom – 8,- € (administratívny poplatok) 
13 dní –   48 hodín pred nástupom –   50 % z výšky účastníckeho poplatku 
menej ako 48 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku 
Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku. 
Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého 
sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká 
zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku. 

8. Maximálny počet účastníkov v jednom turnuse je 25 detí (na 5 detí pripadne 1 animátor). 
 
Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky a svojim podpisom sa zaväzujem plniť 
následky plynúce z ich porušenia. V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa uvedených v prihláške na 
účely zabezpečenia podujatia. Súhlasím s obrazovým záznamom činnosti môjho dieťaťa v tábore pre potreby 
didaktického výskumu a dokumentáciu usporiadateľa. 
 

 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Dátum a podpis zákonného zástupcu 

 
 

Záväznú prihlášku prosíme zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu usporiadateľa tábora, alebo elektronicky na 
adresu haverlikova@scholaludus.sk   

http://www.scholaludus.sk/
mailto:haverlikova@scholaludus.sk
mailto:haverlikova@scholaludus.sk

