ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre účastníkov detského letného tábora
v Škole v prírode DETSKÝ RAJ v Tatranskej Lesnej
Tatranská Lesná je rekreačná tatranská osada, ktorá leží na ceste medzi Starým Smokovcom a
Tatranskou Lomnicou. Stredisko Detský raj sa nachádza cca 3,5 km po ľavej strane cesty v smere
do Tatranskej Lomnice (na mapke označené žltou šípkou). V Tatranská Lesná je východiskom na túry
do centrálnej časti Vysokých Tatier (priamo z ihriska vedľa školy v prírode začína turistický chodník
k Vodopádom Studeného potoka).

Doprava do tábora je individuálna. Škola v prírode DETSKÝ RAJ je výborne prístupná osobnou,
autobusovou alebo železničnou dopravou.

Príchod do tábora je v nedeľu 7. júla 2019 v popoludňajších hodinách, od 14.30 h – 17.00 h. Prvé
podávané jedlo je večera o 17.30 h (v tomto čase by už mali byť všetky deti ubytované a vybalené). Rodičia
pri príchode do tábora deti zaprezentujú, odovzdajú vedúcim doklady a lieky (informáciu o dokladoch
uvádzame v ďalšom texte), v prípade menších detí vreckové. Parkovať je možné na parkovisku pri budove
školy v prírode. Vedúci Vás budú očakávať pri hlavnom vchode. Rodičia môžu pomôcť deťom vybaliť veci
a bez obmedzenia si prezrieť priestory školy v prírode.

Odchod z tábora je v nedeľu 14. júla 2019 po raňajkách do 10.00 h, raňajky sú o 8.30 h. Pri raňajkách
deti dostanú obedový balíček (suchý obed, sladkosť, džús, ovocie).

Stravovanie
Strava je v stredisku poskytovaná 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, ďalšia ľahšia večera).
Stravu pripravujú skúsené pani kuchárky, ktoré na požiadanie pripravia aj bezmäsitú stravu, príp. inú diétnu
stravu, či stravu s vylúčením istých potravín alebo alergénov (mlieko, mak, citrusy a iné) a to na základe
informácií rodičov, ktoré uvedú na prihláške.

Výška poplatku a spôsob platby
Poplatok za pobyt je 214 €. Pri využití príspevku na rekreáciu je cena 96,30 Eur.
V cene je zahrnuté ubytovanie, 6-krát denne strava vrátane pitného režimu, celodenný dozor a doprava
počas tábora, poplatky za podujatia a vstupenky, športové a výtvarné potreby a ďalšie režijné náklady.
V prípade skoršieho ukončenia pobytu z dôvodu na strane dieťaťa nebude poplatok, resp. časť z neho
vrátený (okrem prípadu ochorenia).
Poplatok je možné uhradiť:
- bezhotovostne na základe prihlášky (bez vystavenia faktúry, t.j. v prípade, že si rodič nebude
uplatňovať u svojho zamestnávateľa príspevok na rekreáciu) - na účet č. 4007868337/7500,
IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, variabilný symbol 1720, do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť meno dieťaťa alebo detí:
o jednou sumou najneskôr do 21. júna 2019
o po častiach – do konca mája najmenej 50% poplatku, t.j. 107 Eur, zvyšnú časť najneskôr
do 21. júna 2019.
- na základe vzájomnej dohody je možné uhradiť poplatok aj v hotovosti, pri nástupe do tábora.
- na základe faktúry – ak rodič využije príspevok na rekreáciu, Matica slovenská vystaví faktúru, ktorá
bude obsahovať všetky povinné údaje pre uplatnenie príspevku.
Spôsob platby je potrebné označiť na prihláške.
Vreckové odporúčame vo výške cca 15 €. Vreckové deti môžu použiť na nákup darčekov, pohľadníc, príp.
na iné priania podľa vlastného uváženia. Menším deťom môžu rodičia vreckové vložiť do obálky, obálku
podpísať menom dieťaťa a dopísať sumu vloženého vreckového (prosíme vložiť kovové drobné pre lepšiu
manipuláciu a vydávanie). Vedúci bude z obálky vyberať na požiadanie dieťatka potrebné čiastky tak, aby
peniaze vystačili na celý pobyt dieťaťa.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priniesť pri nástupe do tábora:
- preukaz poistenca (postačí len jednoduchá kópia oboch strán)
- občiansky preukaz (ak má dieťa viac ako 15 rokov)
- žiacky preukaz na bezplatnú dopravu dieťaťa
- lieky (ak dieťa užíva) s vyznačením dávkovania
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
nie staršie ako 1 mesiac pred nástupom na tábor, t.j. s dátumom vystavenia najskôr 7. júna 2019. Ak dieťa
užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, sú súčasťou potvrdenia aj tieto
skutočnosti. Dovoľujeme si upozorniť rodičov, že pri nástupe do tábora nesmie tento doklad chýbať
(vyjadrenie lekára môže byť vpísané napr. aj na tlačivo vyhlásenia rodiča – v dolnej časti formuláru).
- písomné vyhlásenie rodiča (posledná strana organizačných pokynov) nie staršie ako 1 deň (oba doklady
v zmysle § 4 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z.z.), postačí vyplniť ho pri nástupe dieťaťa na tábor.
Žiacky preukaz na bezplatnú dopravu dieťaťa je možné na počkanie vybaviť v pokladnici ZSSK
na ktorejkoľvek železničnej stanici. S týmto žiackym preukazom môžu deti cestovať zadarmo aj
prostredníctvom spojov Tatranskej elektrickej železnice (čo využívame pri našich presunoch), preto Vás
prosíme o jeho vybavenie.
Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov je potrebné predložiť:
- fotografiu s rozmermi 2x3 cm a cestovný pas dieťaťa
- alebo
- fotografiu, rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti rodiča.
Zoznam odporúčaných vecí, ktoré by si dieťa malo priniesť so sebou:
- turistické oblečenie i do nepriaznivého počasia
- turistická obuv, vyššia, s pevnou podrážkou – pokiaľ nie je turistická obuv, postačí aj iná pevnejšia
členková obuv (nie s hladkou podrážkou)
- športová obuv (tenisky)
- prezuvky (pozn. v budove sa obuv ukladá do poličiek pri vchode, nie na izbe a v týchto priestoroch sa deti
aj prezúvajú)
- šiltovka (resp. šatka) na hlavu (príp. iná pokrývka hlavy)
- plavky
- pršiplášť alebo nepremokavá bunda
- pyžamo, ďalšie oblečenie podľa uváženia – tričká, mikiny, spodná bielizeň, pyžamo, pohodlné oblečenie
(môže byť aj staršie)

- oblečenie na šport, resp. tepláky, krátke nohavice, rifle, trojštvrťové nohavice (pre menšie deti odporúčame
veci podpísať alebo môžu mať zoznam vecí, ktorý rodičia uložia napr. v bočnom vrecku kufra )
- hygienické potreby, krém na opaľovanie
- uterák a osuška na kúpalisko
- menší ruksak na výlety (na chrbát)
- fľašu na tekutiny (nemusí byť originál turistická fľaša, postačí trvanlivejšia fľaša z nápoja, môžu byť aj dve
menšie)
- slnečné okuliare
- baterka (nie je povinné).
V prípade potreby je možné oblečenie narýchlo doposlať aj poštou, poštovú adresu a ďalšie kontakty
uvádzame na záver organizačných pokynov (pozn. pošta v podobe menších či väčších balíčkov, listov
a pohľadníc z domova je u nás veľmi obľúbená).
Ak má dieťa v batožine elektronické prístroje, treba o tom informovať vedúceho tábora. Neodporúčame
deťom brať si do tábora cenné predmety - za stratu organizátor nenesie zodpovednosť a vzniknutá škoda
nebude nahradená.

Vybavenie strediska a ubytovanie
Deti budú ubytované v nových, kompletne zrekonštruovaných 2 - 3 lôžkových izbách na 1. a 2. poschodí.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie. V stredisku je k dispozícii spoločenská miestnosť
s pinpongovými stolmi a premietačkou. Vo večerných hodinách sa v spoločenskej miestnosti konajú besedy,
táborové stretnutia, súťaže, diskotéky alebo iný program (v prípade nepriaznivého počasia). K dispozícii sú
športové potreby – lopty, florbalové hokejky (novinka), šípky, badminton, volejbal, kolky, rôzne hádzadlá
a švihadlá, stolnotenisové rakety, spoločenské hry a bohatá videotéka. K dispozícii je zdravotník a
kompletne vybavená lekárnička. Vedľa objektu sa nachádza multifunkčné športové ihrisko a krytý altánok s
ohniskom.

Stručne o programe
Počas tábora absolvujeme jeden celodenný výlet, horské prechádzky a túry (podľa záujmu), navštívime
múzeá, okúpeme sa v aquaparku a zorganizujeme množstvo športových súťaží a hier i s vecnými výhrami,
navštívime atraktívne podujatia Tatranského kultúrneho leta, bobovú dráhu, lezeckú stenu. Program budeme
počas prípravy tábora postupne dopĺňať. Nájdete ho na stránke www.matica.sk.
Počas trvania tábora uverejňujeme TÁBOROVÉ AKTUALITY. Na internetovej stránke www.matica.sk
budeme prinášať stručnú informáciu a fotoreportáž z diania v tábore.

Poistenie
Svoje dieťa môžete poistiť podľa vlastného uváženia (nie je to podmienka), môže to byť aj vysokohorské
poistenie. Vzhľadom k tomu, že tábor bude prebiehať v zrekonštruovaných priestoroch, budeme dbať na to,
aby nedošlo k poškodeniu majetku školy v prírode. Za škody, ktoré dieťa spôsobí svojím konaním,
organizátor nenesie zodpovednosť. Prípadná škodová udalosť sa bude riešiť v spolupráci s rodičmi.

Kontakt s dieťaťom
Dieťaťu nie je potrebné dávať do tábora mobilný telefón. S Vaším dieťaťom môžete komunikovať priamo
prostredníctvom mobilného telefónu vedúceho tábora:

č. tel.: 0905 275 286, v čase od 18.00 - 20.00 hod.
V súrnych prípadoch môžete vedúceho tábora kontaktovať non-stop. Kontaktná e-mailová adresa
pre písomný styk je: tabor@matica.sk.

Poštová adresa strediska:
Škola v prírode Detský raj
059 60 Vysoké Tatry - Tatranská Lesná

Milí rodičia,
dúfame, že sme Vám poskytli vyčerpávajúce informácie. Ak ešte máte akékoľvek otázky,
neváhajte a kontaktujte nás na tel. č. 0905 275 286 alebo nám napíšte na adresu
tabor@matica.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v krásnom prostredí tatranskej prírody.

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ............................................. bytom v .........................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v
domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na
prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán,
horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ..................................... dňa ......................
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu

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

