Základné pokyny pre rodiča a dieťa
Časový rozvrh
7:30 – 8:00 príchod dieťaťa v sprievode rodiča (alebo zákonného zástupcu), ktorý podpíše
dochádzku ranného príchodu pred vstupom do budovy *
8:00 – 10:00 táborový program
10:00 – 10:30 desiata
10:30 – 12:30 táborový program
12:30 – 13:00 obed
13:00 – 15:00 táborový program
15:00 – 15:30 olovrant
15:30 – 16:00 táborový program
16:00 – 16:30 odchod detí v sprievode rodiča (alebo zákonného zástupcu), ktorý podpíše
dochádzku poobedného odchodu pred vstupom do budovy **
POZOR: Vzhľadom na momentálnu situáciu a na základe bezpečnostných nariadení ÚVZ SR
bude tradičné piatkové záverečné vystúpenie detí pre rodičov zrušené. Z vystúpení bude
vytvorený audiovizuálny záznam, ktorý zašleme všetkým rodičom cez online úložisko.
Zároveň žiadame všetkých rodičov nevstupovať do vnútorných priestorov zariadenia, rovnako
z dôvodu bezpečnostných opatrení.
* Počas ranného príchodu bude prebiehať vstupná kontrola pred vstupom do budovy (meranie
teploty detí a dezinfekcia rúk) Prvý deň, pri príchode do tábora prosím nezabudnite priniesť aj
povinné dokumenty „Potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa doktorom/doktorkou“ a
„Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísané rodičom“
** V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca nebude môcť vyzdvihnúť dieťa z tábora
a dieťa vyzdvihne niekto iný, potrebujeme to minimálne deň vopred nahlásiť vedúcim tábora
Petrovi Kováčikovi alebo Kristíne Kovačik e-mailom alebo sms správou. V prípade
neplánovanej a neočakávanej situácie treba tak isto napísať e-mail alebo sms správu vedúcim
tábora. (V správe prosíme uviesť meno vyzdvihujúceho, dátum a súhlas s vyzdvihnutím
dieťaťa)

Čo odovzdať vedúcim tábora:
- podpísanú zmluvu (ihneď po zaplatení denného detského tábora je potrebné odoslať
prescanovanú zmluvu e-mailom alebo zaslať poštou. Následne Vám po obdržaní platby
zašleme nami podpísanú zmluvu späť)
- kópiu zdravotného preukazu dieťaťa (môžete odovzdať aj v deň nástupu do tábora alebo
zaslať prescanovanú e-mailom. (kópia zdravotného preukazu je povinná pre nástup do tábora)
- vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa potvrdené lekárom (obidva dokumenty sú povinné pre nástup do tábora)
- v prípade, že ste nevyplnili online prihlášku na www.kapl.sk/artlandia/detske-tabory/
(poprosíme vyplniť a odoslať e-mailom prihlášku. Ide iba o základné informácie
o rodičovi/zákonnom zástupcovi a dieťati, ktoré sú potrebné pre nástup do tábora)
- lieky (ak dieťa užíva – odovzdať lieky vedúcim Petrovi Kováčikovi alebo Kristíne Kovačik)

Čo zbaliť dieťaťu do ruksaku:
- fľašu na vodu (vzhľadom na bezpečnostné opatrenia odporúčame aby malo každé dieťa
svoju fľašu, ktorú mu budeme počas dňa dopĺňať) Štandardne budú k dispozícií počas dňa aj
poháre
- šiltovku alebo inú pokrývku hlavy proti slnku
- staré tričko alebo zásteru, ktoré sa môže zašpiniť a pohodlnú obuv (výtvarný kurz)
- tanečný/športový úbor a cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou, sponky alebo gumičky do
vlasov a v deň vystúpenia aj kefu na vlasy (tanečný kurz a športový kurz)
- pohodlné oblečenie a obuv a v deň predstavenia aj gumičky, sponky a kefu na vlasy
(divadelný kurz)
- 1x hygienické/ochranné rúško

V deň vystúpenia a predstavenia sa môže stať, že vás a deti požiadame o prinesenie si
rovnakého trička, legín alebo ponožiek kvôli choreografii či predstaveniu.

Odporúčame:
-

nebaliť deťom peniaze ani cenné predmety a elektroniku – v tábore sú zbytočné
nebaliť deťom sladkosti – môže a stať že potom nezjedia obed a pripravené jedlo
nedávať deťom nové a drahé oblečenie

