

Názov tábora
YMCA NITRA
Areál Na Hôrke 30
949 11 Nitra
IČO: 36 109 142
Tel: 0948 200 767
info@ymca-nitra.sk

Letné denné tábory pre deti
2017

YMCA organizácia pre deti a mládež pracuje v Nitre od roku 2000.
Vaše deti v tento rok čakajú zahraniční i domáci vedúci. Pripravili pre nich
výlety i zaujímavé aktivity. Každý deň sa naučia hravou formou niečo nové.
Počet detí v jednom turnuse max. 12.
Vek detí od 6 do 13 rokov.
Tento rok ponúkame: 1. INDIÁNSKE DOBRODUŽSTVÁ

2. KRAJINKA ŠPORTOVO
3. UKÁŽ SVOJ TALENT
4. ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA
Poplatok za tábor je potrebné uhradiť buď:
1, v hotovosti do pokladne YMCA
2, prevodným príkazom na číslo účtu:
IBAN: SK16 1100 00000026 6329 0028
KS: 0308, VS: dátum narodenia dieťaťa,
do poznámky meno dieťaťa
Prihlášku a potvrdenie o zaplatení treba odovzdať čo najskôr.
V poplatku je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné na aktivity,
výlety, materiál na činnosť, vedúci

Termín konania

INDIÁNSKE DOBRODRUŽSTVÁ
Príď k nám objavovať prírodu a ako v nej
žili indiáni. Urobíš si čelenku
a tomahawk.
Čakajú ťa vzrušujúce výlety
objavíš miesta, ktoré nepoznáš.
Postavíme si indiánsky stan
budeme sa kúpať. Pôjdeme na
kone, zapálime si oheň a ešte
veľa hier ....

3.07 - 7.07.2017.
8. – 16.00 hod
Poplatok: 50 €

Krajinka ŠPORTOVO
Tento letný čas sa máš veľa hýbať a športovať..
Dá sa to robiť aj športovou hrou.
U nás sú možnosti hrať volejbal, stolný tenis,
malý futbal,
posilovanie vlastným
telom vo vonkajšom
športovisku, ale aj
výlety, trampolína,
turistika a pod.

10.07 - 14.07.2017
8. – 16.00 hod
Poplatok: 55 €

UKÁŽ SVOJ TALENT
Chceš objaviť nový talent, ktorý v tebe drieme?
Je to tanec, spev alebo akrobacia či tvorivosť?
Chceš tento talent ukázať aj iným deťom?
Tak si vítaný na tomto
týždennom tábore. Rozličné
aktivity ako žonglovanie,
a ďalšie vzrušujúce vychádzky
čakajú na teba!!!

17.07 - 21.07.2017.
8. – 16.00 hod
Poplatok: 55 €

ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA
Chceš sa zdokonaliť v konverzácii
V Anglickom jazyku? Máš jedinečnú možnosť.
Zahraniční vedúci sa učia slovensky a teba budú
cestou hier učiť anglicky. Okrem toho bude plno
výletov a hier. Tešíme sa na teba.

24.07- 28. 07. 2017

8 – 16.00 hod
Poplatok: 55 €

YMCA MZ Nitra, Na hôrke 30, 949 11 Nitra

PRIHLÁŠKA
do denného tábora YMCA NITRA
Názov tábora/dátum:
Meno dieťaťa: ..................................................................
Dátum narodenia:.............................................................
Ukončený ročník: .............................................................
Adresa bydliska: ..............................................................

Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je vyhovujúci pre
pobyt v kolektíve. V mojej rodine a v prostredí, v ktorom dieťa žije sa
nevyskytlo infekčné ochorenie a nebola mu nariadená karanténa. Som si
plne vedomý následkov, ktoré by mohli vzniknúť neuvedením takejto
závažnej skutočnosti a z toho vyplývajúcich právnych následkov.

Dôležité upozornenie!
1. Upozornite prosíme vedúcich tábora na prípadnú závažnú
chorobu dieťaťa, alergie, užívané lieky a pod. (vypísať):
................................................................................................
................................................................................................

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

2. U svojho dieťaťa upozorňujem na:

Meno rodiča/zák. zástupcu: ...............................................

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

Zamestnávateľ: ................................................................
Tel. kontakt: ....................................................................
Ďalší kontakt pre súrny prípad (meno, telefón, rodinný
vzťah alebo iný pomer k dieťaťu): ...................................
......................................................................................

................................
Dátum

..................................................
Podpis rodiča /zák. zástupcu/

Dieťa potrebuje kópiu preukazu poistenca, odovzdá ju pri
nástupe svojmu vedúcemu.

Ošetrujúci lekár dieťaťa – meno, adresa, telefón:
Kontakt:
Anna Petrovičová. č. tel. 0948 200 767
e-mail. info@ymca-nitra.sk
www.ymca-nitra.sk

