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Organizačné pokyny k nástupu do letného tábora TikTak  

 

Lokalita: penzión Lagáň, Radava 
  

 

Turnus: Teenegeri v akcii                   Termín: 26.07. – 01. 08. 2020 

 

 

Vážení rodičia 

prihlásili ste svoje dieťa do letného  tábora TikTak,  ktorý  sa uskutoční v RZ  penzión Lagáň 

v Radave. 

K zariadeniu sa dostanete :                                                                                                                

Penzión sa nachádza  za obcou Radava. Privedú  Vás k nemu pútače,  ktoré sú rozmiestnené v obci.                                                  

 GPS súradnice:                    S: 48° 4´ 42´´                               V:18° 18´ 35´´ 

Ubytovanie je v murovanej  budove v 2 – 4 lôžkových izbách, podľa zadania na prihláške. 

Strava je 5x denne + pitný režim. Počas pobytu sa o deti bude starať tím nami vyškolených 

vedúcich a animátorov. 

  

Počas celého pobytu je zabezpečený zdravotný dozor kvalifikovaným 

zdravotníkom, s vybavenou lekárničkou. Bude sa vykonávať zvýšený zdravotný dohľad, 

vrátane vstupného filtra, merania teploty, dôsledne sa bude usmerňovať a kontrolovať 

osobná hygiena účastníkov tábora a osôb činných na  chode tábora.  Zariadenie je 

schválené na prevádzku  táborov a pobytov pre deti príslušným RUVZ, ktorý priebežne 

prevádzku kontroluje.  

 

Na základe usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke letných  táborov  zo 

dňa 3.júna 2020 sme povinní počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s 

ochorením COVID – 19 dané nariadenia plniť a plne rešpektovať. 

Týkajú  sa hlavne:  

- nosenia  rúšok, nosenie  rúšok je povinné  mimo lokalitu tábora, preto prosím 

pribaliť 2ks rúšok 

- organizovanie výletov bude s ohľadom na epidemiologickú situáciu a podľa 

platných opatrení  

- prehlásenie o bezinfekčnosti doplnené o Covid-19 – tlačivo na.www.tiktak.sk 

v sekcii NA stiahnutie,podpísané tlačivo je potrebné priniesť pri nástupe do tábora 

- v prípade podozrenia na Covid-19-informovať príslušný RUVZ 

- v prípade výskytu infekcie Covid-19 bude akcia ukončená 

- povinnosť rodičov, zákonných zástupcov  byť dostupný  počas pobytu detí 

- povinnosť rodičov, zákonných zástupcov  hlásiť výskyt infekčného ochorenia dieťaťa 

do 14 dní po návrate z tábora RUVZ    
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Záväznú prihlášku, zdravotné  prehlásenie,  prehlásenie o zdravotnej  spôsobilosti  

potvrdené lekárom  a dodatok Covid-19 zdravotného prehlásenia /nájdete v sekcii NA 

stiahnutie/ zdravotnú  kartičku   /fotokópia/   odovzdáte  vedúcemu pri nástupe do 

tábora!!! 

 

Doprava do tábora je individuálna! Časový harmonogram platí pre všetky turnusy:  

Čas nástupu: 14.00 hod -  15.00 hod 

Čas odchodu: 10.00 hod – 11.00 hod 

 

 Neodporúčame dávať deťom do tábora  veľké sumy peňazí, drahé šperky, elektroniku 

 Podotýkam, že i napriek veku  sa jedná o  detský tábor, preto je potrebné dodržiavať 

pokyny a nariadenia hlavného vedúceho, okrem iného  zákaz  fajčenia, konzumácie 

alkoholu, energetických nápojov a pod. 

 Informácie o deťoch Vám poskytne vedúci na tel.čísle, ktoré bude zverejnené pri 

nástupe detí do tábora.Volať v čase  od 13.30 -15.00 hod.   

 V prípade nepredvídanej  udalosti, choroby a  pod. Vás bude kontaktovať hlavný vedúci 

tábora. 

 V súrnych prípadoch môžete volať nonstop na  0902 532 948 -  tel. číslo do 

kancelárie TikTak, nie  do tábora! 

 Ak sa  chcete s dieťaťom spojiť, volajte v čase odpočinkového relaxu t.j, v čase cca od 

13.30 -15.00 hod.  

 V prípade opakovaného, či hrubého porušenia táborového poriadku môže hlavný vedúci  

predčasne ukončiť teenagerovi pobyt a poslať ho domov na náklady objednávateľa. 

 

 

 Čo pribalit  do tábora v sekcii:  DOPORUČENÝ  ZOZNAM  VECÍ  DO TÁBORA   

 

 

 

http://www.tiktak.sk/storage/op/zdravotne/180607174839471.pdf

