
 

SALEZIÁNI DON BOSCA A ANIMÁTORI 

ORGANIZUJÚ PRE CHLAPCOV  

A DIEVČATÁ OD 8 - 14 ROKOV:  

 

SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2020 

 

Dátum: 17.8.-21.8.2020 

Čas: začiatok denného tábora je o 8.00,  koniec je o 16.00 - kedy si rodičia deti opäť vyzdvihnú. 

Minimálny vek: 8 rokov  

Maximálny vek: 14 rokov 

Cena: pre členov Domky,Laury  - 30 €, pre nečlenov Domky - 35 € 

Cena zahŕňa: Zabezpečenie pitného režimu počas dňa, jednodňový výlet olovrant, 

cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora.  

Čo deti čaká: perfektný program, množstvo zážitkov, zábava, súťaže, hry v meste, zaujímavé 

krúžky rozvíjajúce tvorivosť a mnoho iného.  

Zdravotné problémy dieťaťa: ak má Váš syn/dcéra akékoľvek zdravotné problémy (senná 

nádcha, alergia na lieky/uštipnutie hmyzom, hyperaktivita a iné) upozornite nás na to v prihláške.  

COVID-19- Tohoto roku bude malá zmena pri nástupe detí do tábora. Pri príchode detí  /17.8.2020/ 

rodič, alebo zodpovedný zákonný zástupca,  musí podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa  

a tiež súhlas o spracovaní osobných údajov. Tlačivo dostanete v deň nástupu dieťaťa na tábor.  

 Prihláška: Tú si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke www.sdbmi.sk, alebo na FB 

Saleziáni Michalovce. 

Odovzdanie prihlášky je možné len spolu s úhradou za tábor 

 

Odovzdanie prihlášky spolu s úhradou za tábor je možné len kontaktnej osobe, ktorá má 

prihlasovanie na starosti, a to najneskôr do 31.Júla 2020 Nezabúdajte však, že kapacita je 

obmedzená (max. 70 detí), a keď sa naplní skôr - prihlášky už nebudeme prijímať. Vyhradzujeme si 

právo rozdeliť deti do skupín podľa vlastného uváženia. 

Kontaktná osoba:   Emma Veľasová , 0917 340 796 

Kto? (každý utorok a štvrtok po sv.Omši o 16:30 prihlášky sa prijímajú 1 hodinu po skončení 

sv.Omše v dome u Saleziánov na prízemí.) 

Saleziáni 

don Bosca 



 

Realizáciu prímestského tábora finančne podporilo mesto Michalovce a MŠ SR 

tu odstrihnúť – táto časť ostáva pre vás 

PRIHLÁŠKA - PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2020 

 

Prihlasujem svojho syna / svoju dcéru ........................................................................................ 

nar. dňa .........................................., trvale bytom............................................................................... 

na saleziánsky prímestský tábor, konajúci sa od 17.8.-21.8.2020 v Michalovciach. 

Vek:.................... Výška:....................................... 

Kontaktné tel. číslo: ............................................. 

Podpis rodiča: ...................................................... 

Zdravotné problémy dieťaťa: ............................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................ 

Dieťa bude po skončení odchádzať domov: 

A) samé      B) s rodičom         C) s inou osobou (+kontakt) ........................................................ 


