
Tréningové centrum Kalimero, Popradská ulica, Košice 
   Tel. č.: 055/7299 714, e-mail: kalimero@kalimero.sk  

 

PRIHLÁŠKA  

na denný tábor  

v termíne od......................... 
 
 

Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................................................. 
 
Dátum narodenia dieťaťa: ................................................... Rodné číslo: ......................................................... 
 
Adresa bydliska: ....................................................................  Zdravotná poisťovňa: ....................................... 
 
Meno a priezvisko matky: ....................................................................................................................................... 
 
Zamestnávateľ: ....................................................................................................................................................... 
 
Telefónne číslo do zamestnania: .......................................       mobil: ................................................................... 
 
Meno a priezvisko otca: ......................................................................................................................................... 
 
Zamestnávateľ: ...................................................................................................................................................... 
 
Telefónne číslo do zamestnania: ..........................................     mobil .................................................................. 
 

Denný príchod a odchod dieťaťa: /príslušnú odpoveď zakrúžkovať/: 
a. / BEZ DOPROVODU 
 

b. / S DOPROVODOM /uviesť meno a priezvisko/ ..................................................tel......................................... 
 

ALERGIA, LIEKY a iné dôležité zdravotné ťažkosti: ............................................................................................ 
 

Poplatok za denný tábor je 110 €. Zálohu vo výške 50€ je potrebné uhradiť na číslo účtu SK54 1100                   
0000 0026 2311 1750 – do poznámky, prosím, uviesť meno dieťaťa a termín. Doklad o zaplatení               
preposlať mailom spolu prípadne osobne odovzdať na recepcii TC Kalimero s prihláškou. Zvyšnú časť              
platby, 60€, je potrebné uhradiť k 1. dňu nástupu do tábora.  

V prípade jednodňovej účasti je potrebné zaplatiť sumu 24 EUR najneskôr 24 hod pred               
nástupom.  
Doklad o zaplatení je potrebné poslať na horeuvedený mail prípadne odovzdať na recepcii TC              
Kalimero. 
 

Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu             
denného letného tábora. Zároveň sa zaväzujú, že v prípade vzniku škody počas tábora, zavinenú ich              
dieťaťom, v plnej miere uhradia. 

 

Informácie uvedené v prihláške /o prihlásenom dieťati a o jeho rodičoch/ sú dôverné a slúžia len            
pre potrebu organizátora tábora v prípade nutnosti komunikácie.  

 
 

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa prihláseného do tábora. 
 

✓ Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7:30 až 8:30 hod. do Tréningového centra Kalimero. 
✓ Odchod dieťaťa je každý deň medzi 15:00 až 16:00 hod. z budovy Tréningového centra Kalimero. 
✓ V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené a podpísané              

POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI nie staršie ako jeden deň /nepotvrdzuje lekár, rodič potvrdzuje           
svojím podpisom informácie v Potvrdení/  

✓ Dieťa pri nástupe do tábora donesie fotokópiu PREUKAZU POISTENCA,  
 

Viac informácií na horeuvedenom telefónom čísle alebo e-maile 
 


