
Členovia tímu tábora 

Všetci, ktorí pracujú v tíme na akejkoľvek pracovnej pozícii vykonáva 

výchovno-vzdelávaciu službu. Túto prácu vykonaváju dostatočne 

vzdelaní pracovníci. S perfektnou odbornosťou, morálkou, svedomím. 

Výtváraju vôkol seba dobrú atmosféru. Každý z nich je vysoko odborný 

a pramení z nich istota, majú vysokú osobnú morálku, su vysoko 

motivované k výkonu starostlivosti o deti. Dobre poznajú psycho-

motoricky vývin dieťaťa. Medzi základné princípy ich osobnosti patrí 

beneficiencia a nonmalficiencia. Tábor je zameraný na vytvaránia 

spoločenstva, dôvery, úcty, spolupatričnosti, zodpovednosti, 

dôstojnosti, morálky, ľudskosti a vrúcnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIHLÁŠKA na tábor Baby Kiss 

Miesto konania:                                 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

Dátum narodenia: 

Bydlisko: 

Termín konania:                                    

Povaha dieťaťa:  

 

 

  

Zdravotný stav 

Potvrdenie o bezinfekčnosti ako aj prípadné zdravotné problémy (alergie, 

ochorenia a ďalšie) odovzdáte na tlačive pri príchode na tábor. Ak má dieťa 

vážnejšie zdravotné problémy, je potrebné jeho účasť na tábore konzultovať 

s organizátormi. 

 

Svojim podpisom dávam súhlas občianskemu združeniu Baby Kiss na 

účasti svojho dieťaťa na letnom tábore. 

 

Zároveň týmto potvrdzujem, že som bol poučený/poučená ako dotknutá osoba v 

súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení pre účely vyúčtovania nákladov podujatia. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Telefónne čísla (aspoň 2):  

 

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

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

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

 podpis 

zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 



Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním fotografií: 

Zároveň súhlasím so spracovaním fotografií a videí z aktivít uskutočnených počas 

tábora. Fotografie budú uverejnené rešpektujúc Smernicu o ochrane detí a Kódex 

používania obrazového materiálu a podávania správ:  

 

Podpis zákonného zástupcu: .......................................... 

 

INFORMÁCIE – Baby Kiss tábor   

 

Čo si je potrebné zbaliť? 

LIEKY (ktoré dieťa užíva) 

PREUKAZ POISTENCA 

spodná bielizeň, plavky, oblečenie pre prípad teplého a studeného počasia, 

šiltovka, malá fľaša na vodu, pevná obuv, prezuvky,  hygienické potreby: uterák, 

sprchový gél, ......  a hlavne veľa dobrej nálady :) 

Nebrať žiadne cenné veci!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILÍ RODIČIA, 

 

DÁTUM PODPISU NA VYHLÁSENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA 

NESMIE BYŤ STARŠÍ AKO 3 DNÍ PRED ODCHODOM NA TÁBOR. (Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. 

a Vyhláška MZ SR č. 526/2007). Prosíme čitateľne vyplniť a odovzdať spolu s kartou poistenca pri 

nástupe Vášho dieťaťa do tábora!  

ČO NETREBA ZABUDNÚŤ PRIBALIŤ 
OBLEČENIE: 

• tričká s krátkym a aj s dlhým rukávom 

• krátke nohavice, tepláky, hrubší sveter alebo mikinu na večer 

•  plavky 

• oblečenie do dažďa: pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou 

• šiltovka, šatka na hlavu 

• spodná bielizeň, ponožky 
OBUV: 

• letná obuv 

• prezuvky do zariadenia 
 

VECI OSOBNEJ POTREBY: 

• karta poistenca a podľa pokynov vyplnené vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa - veľmi dôležité nezabudnúť! 

• lieky, ktoré dieťa potrebuje v primeranom množstve na celú dĺžku tábora, dieťa ich 
musí pri príchode do tábora odovzdať nášmu animatorovi 

• hygienické potreby: mydlo, šampón, telové mlieko, uterák, krém na opaľovanie, sprej 
na telo, oblečenie  proti komárom a hmyzu 

• fľaša na pitný režim – minimálne litrová plastová – v prípade dobrého počasia 
budeme program realizovať v širšom okolí zariadenia, aby si dieťa mohlo zobrať so 
sebou dostatok tekutín 
batoh na výlety – aby sa dieťaťu do neho zmestilo pitie a jedlo, príp. suchý obed – 
keby sme išli na dlhší výlet 

 
KOĽKO PEŇAZÍ DAŤ DIEŤAŤU DO TÁBORA? 
Nie je potrebné deťom dávať, my im kupime čo potrebuje. 

AKO JE TO S DOPRAVOU? 
V cene tábora je zahrnutá aj doprava. 

MILÍ RODIČIA, ĎAKUJEME ZA DÔVERU, KTORÚ STE NÁM PREJAVILI TÝM, ŽE STE NÁM ZVERILI 

SVOJE DIEŤA.                                                 

 

S POZDRAVOM BABY KISS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE  O  ZDRAVOTNEJ  SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA 

 

                        (potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom do tábora) 

 

Potvrdzujem, že moje dieťa ..........................................................................., nar. 

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

bytom ....................................................................  je zdravotne spôsobilé zúčastniť sa letného 

tábora organizovaného Baby Kiss, v dňoch: .....................................................  v 

................................................  . neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, ani lekár všeobecnej 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. 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca som prevzal poučenie dotknutej 

osoby a som s ním uzrozumený.  

 

Dátum, miesto:  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Podpis zákonného zástupcu: .............................................................. 

Odovzdať pri nástupe na tábor do rúk  spolu s preukazom poistenca!                

 

 

 

 

 

 


