
 

PODMIENKY ÚČASTI NA POBYTOVOM PODUJATÍ V MAKOVE 

 

Práva a povinnosti rodičov 

Rodičia majú právo požadovať poskytnutie služieb podujatia v rozsahu a kvalite uvedenej 

v ponuke centra.  

Rodičia sú povinní odovzdať pri nástupe dieťaťa na podujatie prehlásenie o bezpríznakovosti 

(prípadne iné potvrdenia súvisiace s aktuálnymi hygienickými predpismi), kartičku poistenca, 

preukaz na bezplatnú vlakovú dopravu. Rodičia majú dieťa včas priviesť na stanovené miesto a po 

ukončení programu si ho osobne prevziať v určený čas.  

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa počas pobytu.  

Pri prejave závažného ochorenia rodič zabezpečí odvoz dieťaťa domov alebo k lekárovi na 

vlastné náklady. Centrum vráti rodičovi poplatok za účasť počnúc nasledujúcim dňom. Ak  si rodič 

vezme dieťa z podujatia z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané 

služby.  

Pre dobro všetkých detí nie je vhodné, aby rodičia počas podujatia deti navštevovali. 

V nutnom prípade môžu kontaktovať vedúcu podujatia Veroniku Lašovú na tel.č.: 0915 277 714. 

 

Práva a povinnosti centra 

Centrum zabezpečuje: program, stravu, pitný režim, pedagogický dozor, materiál a odmeny.  

V prípade hrubého porušenia pobytového poriadku (najmä alkohol, cigarety, agresivita, 

neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti na stanovenom programe a pod.) si 

centrum vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z podujatia, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku 

platby.  

Centrum ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za peniaze ani osobné veci detí (cenné 

predmety, oblečenie, obuv, vreckové a pod.). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich 

vrátenie.  

Centrum si vyhradzuje právo zrušiť podujatie z vážnych dôvodov. V takom prípade bude  

rodičovi vrátená plná cena poplatku za podujatie. Organizátor má tiež právo zmeniť program 

z dôvodu nepredvídaných okolností. 

V prípade neúčasti dieťaťa na tábore sa poplatok vráti len pri ochorení dieťaťa po predložení 

lekárskeho potvrdenia. Ak sa rodič rozhodne zrušiť prihlášku 31-7 dní pred nástupom, je povinný 

uhradiť centru 20% z celkovej ceny. Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne. 

Najneskôr 7 dní pred nástupom môže rodič namiesto svojho dieťaťa nahlásiť iné vhodné dieťa.  

 

Čo si má dieťa vziať so sebou? 

 Vhodné oblečenie a obuv do interiéru aj exteriéru (nezabudnúť na prezuvky), hygienické 

potreby, uterák, fľašu na pitie, kartičku poistenca,... dobrú náladu. 

Čo si dieťa nemá brať so sebou? 

 Cenné predmety, peniaze a potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze. Mobilný telefón si dieťa 

berie len na vlastnú zodpovednosť. 
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