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Organizačné pokyny k nástupu do letného tábora TikTak  

 

Lokalita:  
Termín:  12.08. – 18.08.2018               Turnus: Pirátske leto 

            Termín:  19.08. – 25.08.2018               Turnus:  

 

Vážení rodičia 

prihlásili ste svoje dieťa do letného  tábora TikTak,  ktorý  sa uskutoční v RZ  Penzión pod 

Sitnom, Počúvadlianske jazero. 

K zariadeniu sa dostanete :                                                                                                                

Penzión sa nachádza  v blízkosti Počúvadlianskeho jazera. 

o  Počúvadlianske jazero smerom od Banskej Štiavnice 

o  hlavná cesta súbežne s jazerom, odbočka vľavo za bufetom Nezábudka 

 Deti budú ubytované v 3 - 5 lôžkových izbách. Strava je 5xdenne, začína  

olovrantom v deň nástupu a končí desiatou v deň odchodu. Počas pobytu sa o deti bude 

starať tím nami vyškolených vedúcich a animátorov. Počas celého pobytu je zabezpečený 

zdravotný dozor.  

 

Zdravotné  prehlásenie,  prehlásenie o zdravotnej  spôsobilosti  potvrdené lekárom  a  

zdravotnú  kartičku   /fotokópia/   odovzdáte  vedúcemu 

pri nástupe do tábora!!! 

 

Platí pre oba turnusy: 

Doprava do tábora je individuálna. Dieťa je potrebné priviezť priamo  do zariadenia. 

      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, 

drahé oblečenie, ani mobilný telefón! 

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

zoznam vecí, a hlavne drahšie veci, 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 0902 435 113  v   

čase cca 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/ Banské múzeum, Nový zámok, Terra Permonia. 

 Bližšie informácie o výletoch priamo v tábore.  

http://www.tiktak.sk/sk/tabory-vip-holiday-tatry

