
           Občianske združenie Kairos 
            Evanjelický a.v. cirkevný zbor Košice-Terasa 

 

       Denný letný detský tábor 
           pre dievčatá a chlapcov  od 5 do 11 rokov 

 
 
 
 
Kde? v priestoroch  Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. v Košiciach 
Kedy? od 30.06. (nedeľa) do 05.07.2013 (piatok) 
Nedeľa   - pestrý program pre deti aj rodičov od 15:00 do 18:00 h 
Pondelok-štvrtok: - zraz od 7:30 do 8:00 h 

  - pestrý program od 8:00 do 16:00 h 
  - vyzdvihnutie detí rodičmi od 16:00 do 16:30 h (ak chcete dieťa 
     vyzdvihnúť skôr, dajte nám ráno vedieť) 

Piatok:   - plánovaný výlet do prírody  
Program tábora: hry, krátky biblický program, piesne, tvorivé dielne, súťaže, návšteva 

      letiska a múzea letectva, výlet do prírody,  ... 
Cena: 30,00 € na týždeň, v prípade, že by dieťa prišlo len na vybrané dni, platí sa 

  7,00 € na deň (len  pondelok  až  piatok,  nedeľa  so spoločným programom  
  s rodičmi je zdarma).   V cene sú zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný  
  režim, úrazové poistenie, cestovné, nákup materiálov na aktivity, odmeny. 
Čo dieťa do tábora so sebou potrebuje?  
Kartičku poistenca (stačí kópia), vyhlásenie o zdrav. stave a potvrdenie o 
bezinfekčnosti (zašleme ich na vyplnenie e-mailom), športový odev, vhodné športové 
topánky, prezuvky do telocvične. 
 
Vyplnenú prihlášku pošlite, prosím, poštou najneskôr do 1.júna 2013 
(po tomto termíne len po telef. dohovore v prípade voľných miest) 
na adresu: Adriána Némethová, Popradská 7, 040 11 Košice. 
Viac informácií na t.č. 0902 111286 alebo  055/6445937 v čase od 19.00 do 21.00. 

odstrihnúť, vrchnú časť si ponechať 

Prihláška – Letný denný detský tábor „V oblakoch“, 30.6.-5.7.2013 

Meno, priezvisko dieťaťa: __________________________ Dátum narodenia dieťaťa:_______________ 

Adresa (ulica, mesto, PSČ): ____________________________________________________________ 

Tel. č. rodiča: ____________________________ E-mail: ___________________________________ 
 
Prihlasujem dieťa  na: celý tábor / na vybrané dni (zakrúžkujte) 
V prípade, že dieťa prihlasujete na vybrané dni, zakrúžkujte na ktoré: 
   30.6.(ned)         1.7.(pon)              2.7.(ut)               3.7.(str)             4.7.(štv)              5.7.(pia) 
 
Dátum a podpis rodiča: _________________________________ 


