
 

Letný  pobytový tábor Huty 

 
Termín: 21. – 27.7.2019  /nedeľa - sobota/ 

Miesto : Penzión Roháčan Huty 

Zodp.vedúci: Mgr. Lucia Cviková 

 

Cena:  

 účastníci s trvalým pobytom v Šuranoch, zapísaní do 25.februára:  160,- €  

 účastníci s trvalým pobytom v Šuranoch, zapísaní od marca:  175,- € (info bulletin) 

 účastníci s trvalým pobytom mimo  Šurian, zapísaní do 25.februára:  180,- € 

 účastníci s trvalým pobytom mimo  Šurian, zapísaní od marca:  195,- € 

 

Poplatok zahŕňa:  
Sedem dní ( 6 nocí – ubytovanie,  3-4 lôžkové izby so soc. zariadením), 5 - krát 
celodennú stravu, pitný režim, dopravu do penziónu zo Šurian a späť, cestovné 
poistenie, vstupenky do jaskýň a múzeí, podujatia s animátormi, odbornú zdravotnú 
starostlivosť, lekárničku , materiál na tvorivé  dielne a športové aktivity. 
Zoznam vecí potrebných do tábora spolu s programom  bude zverejnený pred nástupom do 

tábora ( 2 týždne pred nástupom do tábora  bude zorganizované stretnutie rodičov 

účastníkov). 

Kontakt : CVČ, Na vŕšku 24,  Šurany 94201, tel. 0911726808 

e- mail: cvcsurany@gmail.com,  www.centrumvolnehocasusurany.sk 

 

Platba na účet: IBAN:  SK45 0200 0000 0017 8177 5259  variab. symbol: 012019  

 alebo po tel. dohode hotovosť v CVČ Šurany 

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa 

Záloha: 30,-  do 15.3.2019            Zvyšok platby ( aj na splátky)  do 15. 6. 2019 
 

Tento ústrižok zostáva rodičom, prosíme odovzdať iba prihlášku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

                                                                             odstrihnúť 

 

                              Centrum voľného času, Na vŕšku 24, 942 01 Šurany 

 
PRIHLÁŠKA DO TÁBORA 

Letný  pobytový tábor Huty         Termín: 21.7. – 27.7.2019 
 

Meno dieťaťa: ................................................................ 

Adresa: .......................................................................... 

Dátum narodenia: ........................................................... 

Tel. č. matka: ...........................Tel. č. otec:..................... 

Zdravotná poisťovňa:....................................................... 
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasíme s účasťou nášho dieťaťa v uvedenom tábore CVČ Šurany, do 

15.3.2019 uhradím zálohu 30 € a doplatok uhradím do 15.6.2019 

                                                                                      podpis rodiča: ......................................... 
STORNO POPLATKY: 

➢ 29-14 dní pred nástupom do tábora – 20% z ceny                      ➢ 13-01 deň pred nástupom do tábora  – 50% z ceny  

➢ posledných 23 hodín pred nástupom do tábora – 100% z ceny. Storno poplatok sa neuhrádza v prípade náhradníka, alebo choroby 
dieťaťa, ktorú potvrdí lekár. Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch sú uvedené na WEB stránke CVČ. 


