
INFORMOVANÝ SÚHLAS RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  
 

V zmysle § 28 ods. 17 a § 30 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a  doplnení niektorých zákonov a podľa § 6, 7 ods.1 vyhlášky č. 306/2009 Z.z. a podľa § 7 ods. 1 
vyhlášky č. 320/2008 Vás informujeme o organizovaní hromadnej akcie – jesenného teenagerského 
tábora 2017 . 
 
Meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................................................................................  
 
Oboznámenie:  
Počas pobytu v tábore je dieťaťu zakázané bez súhlasu zodpovedného pracovníka /vedúceho/ opúšťať 
svojvoľne priestory Hotela Heľpa, manipulovať s audiovizuálnymi pomôckami, je povinné dodržiavať 
Táborový poriadok a prevádzkový poriadok Hotela Heľpa.  
 
Riziká: pobyt a pohyb v bazéne, pohyb po cestnej komunikácii, stravovanie v reštaurácii, pobyt a pohyb  
v navštevovaných priestoroch, uštipnutie hmyzom, poranenie pri pohybových aktivitách, spálenie slnkom, 
strata osobných vecí.  
 
Upozornenia pre rodičov:  
Rodič je povinný dieťaťu zabezpečiť vhodné oblečenie a obuv, pri neplavcoch plávacie kolesá, prípadne 
rukávniky, ochranné pomôcky proti slnečnému žiareniu, pravdivo informovať o zdravotnom stave, pri 
príchode do tábora odovzdať dieťa zodpovednému zamestnancovi /vedúcemu/, ak nie je dohodnuté inak.  
Rodič má povinnosť nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne alebo z nedbalosti zavinilo. 
 
Dieťaťu nie je dovolené:  
- priniesť do tábora predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie  
- znečisťovať steny, ničiť zariadenia hotela  
 
Dieťa má povinnosť:  
- neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa tábora  
- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a kultúru 
vyjadrovania  
- dodržiavať pokyny pracovníkov tábora / vedúcich a ich pomocníkov/ a externých pracovníkov  
 
Vylúčenie z činnosti:  
Organizátor má právo vylúčiť dieťa z činnosti:  
- ak opakovane porušuje disciplínu a svojím správaním narušuje plynulý priebeh programu  
- ak rodičia a lekár zamlčali závažný fakt, o špecifickom a odbornom prístupe a starostlivosti o dieťa  
 

• Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program táborovej činnosti z dôvodu počasia a pod.  

• Podpisom súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo plávania v bazéne Hotela Heľpa /hĺbka 1,2m/.  

• Podpisom súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo túry v okolí hotela /do 10 km od hotela, 
preprava pešo/. 

• Podpisom súhlasím so zverejnením fotodokumentácie z činnosti.  
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a 
som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.  
 
 
V ........................................................... dňa .................................  Podpis: .................................................. 


