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POKYNY K LETNÉMU TÁBORU 

1. turnus: 22 - 29.3.2023 
2. turnus: 29.7 – 5.8.2023 
3. turnus: 5 - 12.8. 2023 

 

Príchod: Čas: 13:00 – 15:00 (začíname olovrantom) 

Miesto: Amfiteáter Blatnica 038 15, Blatnica https://maps.app.goo.gl/7mEXJ69FFbcTdxe39  

(za rázcestím Blatnickej a Gaderskej doliny, smerom do Blatnickej doliny)  

Nezabudnite priniesť potrebné dokumenty: 

- preukaz poistenca (stačí kópia) 

- potvrdenie o bezinfekčnosti a vyhlásenie (v prílohe tohto dokumentu) 

- potvrdenie od lekára a informácia pre zdravotníka (v prílohe tohto dokumentu)  

- dokumenty podľa nariadenia ÚVZSR na základe aktuálnych epidemiologických 

opatrení 

Bez týchto dokumentov nebudeme môcť prevziať dieťa na tábor (nariadenie Úradu 

verejného zdravotníctva). 

Odchod: Čas: 9:00 – 11:00 (končíme raňajkami) 

 

DOPORUČUJEME OZNAČIŤ VŠETKY VECI INICIÁLAMI ALEBO VISAČKOU 

(viď zoznam vecí prosíme pozorne prečítať). 

 

 

NEDÁVAJTE PROSÍM DEŤOM MOBIL, HODINKY SO SIM 
(KONTAKTOVAŤ ICH BUDETE CEZ VEDÚCICH).   

 

NEDÁVAJTE PROSÍM DEŤOM SLADKOSTI, POCHUTINY A SLADENÉ 
NÁPOJE!!! 

 

https://maps.app.goo.gl/7mEXJ69FFbcTdxe39
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Mapa miesta konania tábora – územie vyznačené žltou :  
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Zoznam vecí na letný tábor 

TÁBOR HORSKEJ SLUŽBY JE PRE DETI BEZ MOBILNÝCH TELEFÓNOV, PROSÍME NEDÁVAJTE 

ICH DEŤOM SO SEBOU! 

Odporúčame označiť všetky veci iniciálami alebo visačkou,   

Deti budú mať veci na zemi vedľa postele a preto je ideálne ak budú uložené vo veľkej priehľadnej 

plastovej bedničke, alebo vo veľkej cestovnej taške (kufor a pod. )  

Rána v tábore v Blatnickej doline môžu byť chladné a teploty sa niekedy pohybujú ráno okolo 5°C, preto im 

pribalte teplé veci a teplé spacáky + deku navyše.  

Oblečenie: 

Spodné prádlo na 10 dní 

Ponožky (hrubé aj tenké) 

Dlhé nohavice, tepláky 

Krátke nohavice 

Oblečenie na spanie 

Termo prádlo 

Flisová bunda 

Zimná bunda 

Šiltovka 

Čiapka / buffka 

Pršiplášť /pončo  

Plavky 

Tričká (s dlhým a krátkym rukávom) 

Veci dennej potreby: 

Batoh na turistiku  

Nerozbitná fľaša na vodu 

Nerozbitný pohár 

Ešus s rukoväťou + príbor 

Čelovka + náhradné batérie 

Spacák + deka 

Karimatka 

Vankúšik 

Slnečné okuliare 

Písacie potreby + zošit 

Vreckové (cca 10€) 

Obuv: 

Sandále 

Tenisky 

Pevná turistická obuv nad členky! 

Čižmy - gumáky 

Lezečky (prípadne kopačky na lezenie) 

Hygienické potreby: EKO osobná hygiena 

Sprchovací gél – šampón: EKO 

Zubná kefka a pasta: EKO 

Mydlo: EKO 

Krém na opaľovanie 

Repelent 

Uterák a osuška 

Cyklistické veci: 

Bicykel a zámok k bicyklu s 2 kľúčmi prosíme označiť 
visačkou s menom, 

Cyklistická prilba 

SME VO VOĽNEJ PRÍRODE A PRETO VŠETKY 
SPRCHOVÉ GÉLY A MYDLÁ MUSIA BYŤ VÝROBKY 
ODBÚRATEĽNÉ V PRÍRODE – EKO PRODUKTY: 

Napr. www.ekomarket.sk  www.mojadm.sk 

POTVRDENIE   O BEZINFEKČNOSTI (vypisuje rodič) 

http://www.ekomarket.sk/
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Podpísaní rodičia potvrdzujeme, že naše dieťa  

 

....................................................., narodené...................................  

a) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), ani príznaky infekcie COVD-19, t.j. 
zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,  

b) v priebehu 14 dní pred prijatím na tábor neprišlo dieťa do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, 
alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej 
domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

  

V .................................. dňa ...................   

 

 

................................................ Podpis rodičov     

 

U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická 
osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť 
staršie ako 1 deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).    

 

 

VYHLÁSENIE  

  

Svojim podpisom potvrdzujem, že som svojho syna /dcéru/  

 

................................................................................................................................  

a) poučil, aby sa v Detskom Tábore Horskáčik správal/-a/ disciplinovane podľa platného 
táborového poriadku. V prípade závažného porušenia disciplíny alebo pri výskyte infekčnej 
choroby súhlasím s tým, že si svoje dieťa na vlastné náklady zoberiem domov do 12 hodín 
od oznámenia pedagogickým zamestnancom detského tábora. Ďalej sa zaväzujem nahradiť 
všetky škody, ktoré spôsobí úmyselne moje dieťa počas pobytu.  

 

V ........................ dňa:......................................  

 

Podpis rodičov:................................................. 

 

 

POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA (vypisuje lekár) 



 

Tábor Horskáčik, Blatnica 2023 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že dieťa:   

Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................   

Dátum narodenia: .................................. R.Č:.....................................................  

Adresa bydliska: .................................................................................................  je motoricky a psychicky 

zdravé, nevyžaduje mimoriadnu zdravotnú  starostlivosť, aktuálne netrpí žiadnym závažným ochorením, 

ktoré by zabraňovalo jeho začleneniu do skupiny iných detí  a je zo zdravotného aspektu schopné 

absolvovať Detský pobytový tábor a zapájať sa do všetkých športových aktivít. Dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.   

 

Lieky ktoré dieťa užíva: 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Jeho zdravotný stav si vyžaduje nasledovné obmedzenie záťaže: 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

V ............................... dňa:...................        Pečiatka a podpis detského lekára     

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; 

ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj 

tieto skutočnosti.              
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 PRE ZDRAVOTNÍKA V TÁBORE     (vypisuje rodič)  

Moje dieťa: .................................................................................................  

Užíva nasledovné lieky v týchto intervaloch:  

....................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

................................................................................................. ...................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................     

V prípade teploty môžete podať: .......................................................................   

 

V prípade hnačky, zvracania môžete podať: .....................................................  

 

Alergia na lieky, uštipnutia, potraviny, a iné (prosím vypísať): 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................  

Tel.mama: ..........................................    Tel.otec: ............................................. 

 

Podpis rodičov: ............................................................................................. 

 


