
Občianske združenie HAPPY HOLIDAY  

so sídlom Pod hájom 954/3-15,  018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42377366                  

 

Vyhlásenie – poučenie o správaní na pobytovom tábore 

Vyhlásenie 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som svojho syna/dcéru (meno a priezvisko dieťaťa) 

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

poučil, aby sa na pobytovom tábore správal/-a disciplinovane, podľa stanoveného 

poriadku pobytového tábora. 

V prípade závažného porušenia disciplíny alebo pri výskyte dlhodobej infekčnej choroby 

súhlasím s tým, že si svoje dieťa vyzdvihnem na vlastné náklady v mieste konania 

pobytového tábora do 24 hodín od oznámenia Poskytovateľa. 

Ďalej sa zaväzujem uhradiť všetky škody, ktoré zapríčinilo moje dieťa počas pobytu na 

pobytovom tábore. 

 

V ...................................... dátum ......................... 

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

                    čitateľný podpis rodiča/ 

         zákonného zástupcu  

 

Poriadok pobytového tábora 

1. Dieťa umiestnené v pobytovom tábore nesmie bez súhlasu svojho vedúceho oddielu opustiť areál 
v ktorom prebieha táborová aktivita. 

2. Dieťa má povinnosť dodržiavať osobnú hygienu, ako aj hygienu používaných zariadení vo svojom okolí 
(jedáleň, WC, sprchy a spoločné priestory). 

3. Dieťa má povinnosť chrániť sa pred úpalom pokrývkou hlavy a chrániť svoju pokožku krémom 
s ochranným opaľovacím filtrom. 

4. Na výlete je zakázané kupovať jedlá podliehajúce skaze, chladené nápoje a zmrzlinu alebo nanuky. 
5. Na výletoch je zakázané dotýkať sa opustených zvierat, lákať, kŕmiť a vodiť ich do areálu. 
6. Zakázané je lezenie po stromoch, fajčenie, užívanie omamných látok a alkoholu, šikanovanie detí 

a výtržníctvo. 
7. Zakázané je akýmkoľvek spôsobom poškodzovať alebo znehodnocovať priestory a vybavenie areálu, v 

ktorom sa denný/pobytový tábor koná a majetok OZ Happy Holiday. 
8. Zakázané je konzumovať inú stravu ako poskytuje letný detský pobytový tábor, najmä voľne rastúce 

plody ako čerešne, jablká, slivky, hrušky a pod. 
9. Dieťa nesmie používať mobilný telefón mimo času určeného na jeho používanie.  
10. V prípade návštevy je túto treba nahlásiť pridelenému vedúcemu oddielu. 

Poskytovateľ letného tábora má právo ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na 
vrátenie zvyšku platby a je povinný dieťa si z tábora odviezť bezodkladne najmä v prípade: vážneho 
porušenia táborového poriadku, najmä pre svojvoľné opustenie tábora, šikanovanie, krádež, fajčenie, 
poškodzovanie majetku, agresivitu, nevhodné správanie sa, vyhrážanie násilím a poškodením zdravia, 
používanie vulgarizmov a pod. 

Tento poriadok je záväzný pre každé dieťa umiestnené v letnom detskom pobytovom tábore. 


