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POKYNY A INFORMÁCIE 
KREATIV KEMP_2014 ... vypravte deti do sveta 

 

 

 Kreativ Kemp je denný letný tábor, prebieha od pondelka do piatka. Ráno začíname vždy o 9.00 

hod v priestoroch galérie (deti môžete privádzať od 8,00) – v galerijnej kaviarni Berlinka, ktorá sa 

stane našim táborovým „stanom“. Program končí pred 17.00 hod, deti je potrebné vyzdvihnúť 

najneskôr o 17.00hod. Program tábora je vyskladaný z rôznych výtvarných, tvorivých 

a zážitkových aktivít , exkurzií (návšteva iných múzeí, dielní a ateliérov a pod.) zameraných na 

vizuálne umenie, kultúru, dizajn, architektúru a pod. Tábor končí spoločnou slávnosťou 

v kaviarni Berlinka v SNG v piatok – v posledný deň konania tábora (vernisáž začne o 16,30). 

Podrobný program nájdete v prílohe.    

 Tábor vedú skúsení galerijní pedagógovia a výtvarníci SNG.  

 Poplatok za tábor je 100,00€ na jedno dieťa a zahŕňa celodenný program, materiál, odborný 

personál, pitný režim, drobné občerstvenie počas dňa, obed, všetky vstupy do galérii/múzeí a 

prepravu autobusom či inou dopravou (podľa programu).  Poplatok je potrebné uhradiť 

najneskôr do 27. júna 2014 podľa inštrukcií v prihláške.  

 Pri nástupe do tábora je potrebné organizátorom odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca a 

čestné prehlásenie o zdravotnom stave (bezinfekčnosti) dieťaťa.  

 Prosíme, aby ste deťom do tábora nedávali cenné predmety, podľa potreby im vždy pribalili 

menšiu desiatu a prispôsobili ich odev počasiu.  

 V prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku galérie dieťaťom, budete ako 

právny zástupca dieťaťa znášať škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č.40/1964 Zb. a v znení 

ďalších doplnení.  

 Za zrušenie účasti dieťaťa v tábore sa platí storno poplatok: 

20 – 14 dní pred nástupom: 7,00€ (administratívny poplatok) 

13 – 2 dni pred nástupom: – 50 % z výšky účastníckeho poplatku (50 €) 

1 deň pred nástupom a po nástupe: – 75 % z výšky účastníckeho poplatku (75 €) 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE  o bezinfekčnosti účastníka 

 

Čestne prehlasujem, že môj syn / dcéra...............................................................................................  

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Je zdravotne spôsobilý/á na pobyt v dennom letnom tábore. 

Nie je mi známe, že by on/ona, rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním/ňou žijú v spoločnej domácnosti, 

prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 

hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a pod.). 

 

V Bratislave dňa ...........................                                   Meno a podpis rodiča/zákonného zástupcu  
 

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


