
 
 
 

POKYNY A 
ORGANIZAČNÉ INFO 

 
tešíme sa, že aj toto leto strávime v spoločnosti Vašich detí. Nové priestory MARTICO 

NEW AGE (ĽADOVEŇ) budú určite benefitom, nakoľko deti strávia veľa času v 

záhrade, ktorú si budú samy zveľaďovať počas celého leta. 

nižšie posielame organizačné pokyny a  praktické info, čo budú deti potrebovať, v 

prílohe dokumenty, ktoré budeme potrebovať. 

všeobecné info, storno podmienky nájdete na našom webe ako aj  v prílohe v 

prihláške. 

 

V deň nástupu na tábor prosím doniesť  

-záväzné prihlášky na tábor 

-vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni 

-prefotenú kartičku poistenca 

- pripomeňte sa prosím aj s infom o alergiách a potravinových intoleranciách (aby 

sme mali dvojité info) 

 

Kedy? 

deti je možné doniesť od 7:30 - vyzdvihnúť do 17:00 (program je od 8:00, do 16:00) ak 

potrebujete dieťa doniesť na 7:00- je potrebné toto nahlásiť vopred 

 

Kde? Miesto konania 

SZUŠ, Martico new age - Michaelliho 6, Martin ľadoveň ( k budove sa dostanete 

jednoducho 

-autom, cestou na Medokýš, tesne pred tenisovými kurtami odbočte vľavo priamo 

na parkovisko - oranžová budova. 

-busom - konečná zástávka  autobusu Ľadoveň, na najbližšej odbočke doľava - 

smerom na zmrzlinu Adria, smer penzión Ľadoveň, za zdravotným strediskom 

odbočte doprava k tenisovým kurtom,  medzi paneláky 

 

Ranný filter: 

aj keď už to nie je povinné zmeriame každé ráno pri nástupe teplotu  

Deti budú mať počas celého turnusu k dispozícii priestor v sále,a v šatni, kde môžu 

mať odložené svoje veci počas celého týždňa. Dieťa s prejavmi infekcie dýchacích 

ciest, teplotou, kašľom môžeme poslať domov 

  

ČO budú potrebovať? 

 fľašu s vodou, prezuvky,  náhradné oblečenie (tričko, kraťasy, tepláky,pršiplášť, 

čiapku, klobúk), počítajte s tým, že deti budú veľa času tráviť vonku, kde sa môžu 

zašpiniť, preto podľa toho zvoľte prosím vhodný odev, čiapku, klobúčik, šiltovku,ako 

ochranu pred slnkom, opaľovací krém, aby sme mohli deti ponatierať  a ochrániť 

pred slnkom. 

 

https://www.taborypredeti.eu/cennik/


 Desiatu a olovrant majú deti zabezpečenú, preto neodporúčame baliť deťom jedlo, 

nakoľko sa môže pokaziť. Snažíme sa o pestrú stravu a deti sa na príprave jedla 

spolupodieľajú pripravujú pomazánky, krájajú zeleninku a podobne, samozrejmosťou 

je aj denný prísun ovocia.  

 

Deti počas programu nemajú povolený mobilný telefón, ten budeme nechávať na 

sále zamknutý, veríme, že im vieme zabezpečiť bohatší program ako na internete, 

samozrejme ak budete potrebovať info o deťoch, alebo potrebujete svoje dieťa 

monitorovať kvôli zdravotnému stavu (diabetes, alergie) samozrejme takým deťom 

ho poskytneme. takisto neodporúčame ani žiadnu hotovosť, neručíme sa stratu vecí. 

 

Pitný režim  prosíme aby každé dieťa malo svoju fľašu označenú nálepkou, my sa 

počas celého dňa budeme starať o to, aby deti dostatočne veľa pili. 

Uprednostňujeme čistú vodu, s citrónom, s vlastnými bylinkami zo záhrady, sirupy 

podávame výnimočne ak máme veľký výdaj energie, sme presvedčení, že voda, 

čaj, sú pre deti najzdravším nápojom. 

Výlety: 

Podrobnejšie info k výletu Vám vždy odovzdáme počas týždňa aktuálne podľa 

počasia, nakoľko sa termín výletu oproti plánu práve kvôli počasiu môže zmeniť. 

 

Fakturácia: 

Faktúry pre zamestnávateľov vyriešime v priebehu týždňa kedy bude prebiehať 

tábor, odovzdáme Vám ich na mieste. 

 

ďakujeme 

-- 

S prianím pekného dňa 

 

Kristína Růžičková 

manager 

taborypredetiMT@gmail.com 

0905 181 196 
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