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Organizačné pokyny k nástupu do letného tábora TikTak  

 

Lokalita: hotel Agro, Veľká Lomnica                                                       

Covidové opatrenia počas letného tábora: Aktuálnu situáciu monitorujeme, sme v 

neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou SR a RÚVZ. Naďalej čakáme na 

vyjadrenie kompetentných orgánov  a  nimi vydané opatrenia  potrebné pri nástupe a realizácii 

detského tábora. Akonáhle budú k dispozícii budeme vás informovať na www.tiktak.sk. 

Termín: 11.07. – 17.07.2021         turnus: VIP– Holiday Tatry 

Termín: 18. 07. – 24.07.2021        turnus: VIP– Holiday Tatry 

 

Vážení rodičia 

prihlásili ste svoje dieťa do letného  tábora TikTak,  ktorý  sa uskutoční v hoteli Agro, ktorý 

sa nachádza  priamo  v podtatranskej obci  Veľká Lomnica. 

 Deti budú ubytované v pohodlných a vkusne zariadených 2,3 a 4 lôžkových izbách, 

podľa Vášho zadania na prihláške.  Izby  sú vybavené sprchovacím kútom, Wifi, WC, TV 

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

vyškolených vedúcich a animátorov. Maximálny počet detí je 50.  

  Počas celého pobytu je zabezpečený zdravotný dozor kvalifikovaným 

zdravotníkom.  

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.  

 

 

Zdravotné  prehlásenie,  prehlásenie o zdravotnej  spôsobilosti  potvrdené 

lekárom, zdravotnú  kartičku   /fotokópia/.  Dodatok Covid-19 zdravotného 

prehlásenia nájdete v sekcii NA stiahnutie, až  po aktualizácii MZ SR,resp. 

RÚVZ.   

Tlačivá 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 

http://www.tiktak.sk/
http://www.tiktak.sk/sk/tabory-vip-holiday-tatry
http://www.tiktak.sk/sk/tabory-vip-holiday-tatry
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 Neodporúčame dávať deťom do tábora  veľké sumy peňazí, drahé šperky, elektroniku, 

drahé oblečenie, ani mobilný telefón! 

 Batožinu, odev a obuv detí vhodne označte. Menším deťom doporučujeme priložiť 

zoznam vecí, a hlavne drahšie věci a  obuv označte. 

 Peniaze, ktoré  dávate deťom do tábora, týka sa hlavne malých detí, vložte  do obálky, 

alebo peňaženky /ktorú si dieťa pozná /, označte meno a sumu, a takto môžu byť 

uschované u vedúceho, ktorý ich na požiadanie a podľa dohovoru dieťaťu vydá 

 Informácie o deťoch Vám poskytne  oddielový vedúci na tel.čísle  0908 756 967  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 rozhodnete dať dieťaťu telefón, 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 dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady objednávateľa. 

 Plánované výlety: /nie sú povinné/  

 Tatranská Lomnica, Smokovce, Hrebienok, Štrbské Pleso,…podľa záujmu.   

 Deti, ktoré majú vybavenú preukážku na cestovanie vlakom zadarmo, ju môžu využiť  

počas výletov, nakoľko presun  do tatranských  mestečiek je vlakom.  

 Bližšie informácie o výletoch priamo v tábore.  

 Preukážku  si ešte  môžete vybaviť.   

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

TÁBORA   

Žiadanka na vybavenie preukážky: 

http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/Ziadanka_na_vydanie_preukazu_2014.pdf 

http://www.tiktak.sk/storage/op/zdravotne/180607174839471.pdf
http://www.tiktak.sk/storage/op/zdravotne/180607174839471.pdf
http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2014_pdf/Ziadanka_na_vydanie_preukazu_2014.pdf

