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ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, o. z.  /  Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice / IČO: 42 013 569  

 

ORGANIZÁTOR:  ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice 

MIESTO: Športový areál Baračka Trenčianske Teplice 

TERMÍNY:     3.7. – 7.7.2017 / 10.7. – 14.7.2017 / 17.7. – 21.7.2017 / 24.7. – 28.7.2017 / 31.7. – 4.8.2017 

POPLATOK:  Cena za tenisový tábor je  30 Eur na týždeň. Poplatok sa uhradí v hotovosti v deň 

nástupu na tenisový tábor. Ak dieťa neabsolvuje cely tábor, poplatok sa nevracia, ani alikvotná 

časť. Cena zahŕňa organizačné náklady a poistenia detí  počas trvania táborov. BONUS – 

pamätné tričko pre všetkých účastníkov a diplom o absolvovaní. 

ČO PONÚKAME:   

 Letný tenisový tábor je formou dennej dochádzky. Denný program od 10:00  do 15:00 hod.  

 Jednotlivá termíny sa uskutočnia podľa počtu prihlásených. Min. 12 detí a max. 25 detí! 

 Areál sa nachádza v krásnom prostredí kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach 

 Tréning s nahrávacími tenisovými delami, minigolf, loptové hry, rôzne športové preteky 

aktivity, súťaže a kopec zábavy stolnotenisový tréning s nahrávacím delom  

 Výcvik bude realizovaný kvalifikovanými športovými trénermi 

 Stravovanie a pitný režim je na vlastné náklady, možnosť stravovania aj priamo v areáli. 

 Tenisovú raketu a potrebné športové oblečenie si teba zabezpečiť! 

PRIHLÁŠKY: 

Prihláška musí byť poslaná elektronicky (e-mailom)! Prihláška musí obsahovať: MENO a 

PRIEZVISKO, datum narodenia dieťaťa, adresu a mobil na rodiča (zákonného zástupcu). 

PODMIENKA:     

Potvrdený dobrý zdravotný stav podpísaný rodičom (zákonným zástupcom) pri prezentácii. 

KONTAKT:  

Rezervácia a bližšie informácie posielajte e-mailom na daniel@jezik.sk, alebo telefonicky 00421 

903 451 982, na webe www.tennis-camp.sk  

mailto:daniel@jezik.sk
http://www.tennis-camp.sk/
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TÁBOROVÝ PORIADOK PRE ÚČASTNÍKOV: 

 

 

1.  Dodržiavať pokyny trénerov / inštruktorov. 

2.  Správať sa disciplinovane a slušne. Pomáhať si navzájom. 

3.  Dodržiavať denný harmonogram. 

4.  Pri súťažiach sa správať v duchu FAIR PLAY. 

5.  Neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných. 

6.  Nepoškodzovať zariadenie priestorov. 

7.  Neopúšťať priestory, ktoré sú určené pre tábor a neodčleňovať sa od skupiny. 

8.  V prípade potreby opustiť skupinu, treba o tom informovať trénera, inštruktora a len na   

 jeho pokyn, súhlas môže ísť (napr. na WC, do šatne, za rodičom, do espressa a pod.) 

9.  Informovať trénera / inštruktora o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek náznakoch možných   

 zdravotných problémoch (bolesť hlavy, brucha, zranenie nohy, členku, ruky) 

10.  V kolektíve sa snažím pomáhať ostatným, menším, slabším. Je to prejav úcty a veľmi 

pekné gesto, ktoré z Vás robí človeka, priateľa. 

11.  Rešpektovať názory druhých a nezosmiešňovať ich pred ostatnými. 

12.  Udržiavať čistotu, poriadok v priestoroch tábora a osobnú hygienu. 

13.  Vstup na tenisový dvorec je iba s obuvou vhodnou na antukový povrch.  

14.  Svojim správaním nevyrušovať ostatných hráčov a hostí areálu. 

15.  Dávať si pozor na svoje veci. Nechávať si ich v priestoroch nato určených. 

16.  Akúkoľvek stratu treba okamžite nahlásiť trénerovi / inštruktorovi. 

17.   Za odcudzenie vecí organizátor nezodpovedá. 

18.   Preto si so sebou do tábora neberte drahé predmety. 

19.   Dodržiavať pitný režim.  

 

 

Za pochopenie a porozumenie ďakujeme  
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PÍSOMNÝ SÚHLAS RODIČOV S PODMIENKAMI: 

 

     Záväzne prihlasujem svoje dieťa na uvedený pobyt v Letnom tenisovom tábore v 

Trenčianskych Tepliciach beriem na vedomie, že ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, o.z. 

ďalej ako “ORGANIZÁTOR” zabezpečujúci organizáciu táborov nezodpovedá za škody spôsobené 

na majetku a zdraví detí počas ich pobytu v tábore, pokiaľ túto škodu nezavinila (napr. dieťa 

napriek náležitému dohľadu neuposlúchne príkaz osoby poverenej dohľadom – TRÉNERA / 

INŠTRUKTORA, sústavné porušovanie TÁBOROVÉHO PORIADKU. Zákonný zástupca ďalej berie 

na vedomie a súhlasí, že zodpovedá za škody spôsobené svojim dieťaťom na majetku 

ŠPORTOVEJ AKDÉMIE Trenčianske Teplice, o.z., alebo na majetku a zdraví iných detí v tábore 

alebo tretích osôb, s výnimkou prípadu, ak tieto škody vzniknú zanedbaním náležitého dohľadu 

zo strany ORGANIZÁTORA. 

 

     Zákonný  zástupca  dieťaťa súhlasí  so zverejnením fotiek, obrazových a  zvukových  záznamov 

a iných informácií a písomností dieťaťa na webových stránkach a v tlači ŠPORTOVEJ AKADÉMIE a 

na  webových  stránkach a  v  tlači  informujúcej  o  táboroch  v  zmysle  §  9  zákona  č. 211/2000 

Z. z.  zákona o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších predpisov a  v  zmysle § 12 

Občianskeho zákonníka. NA ŽIADOSŤ  rodiča  zaväzuje  okmažite  vymazať  konkrétnu fotografiu, 

video, alebo text.   

 

     V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dávam organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

a osobných údajov dieťaťa na účely organizácie tábora. Tento súhlas sa vzťahuje aj na 

poskytnutie a spracúvanie osobných údajov poisťovňou, ktorá zabezpečuje úrazové poistenie 

detí v tábore (prípadne jej zmluvnými partnermi) na účely vykonávania poisťovacej činnosti. 

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, dňa ......... 

 

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

                                                     podpis zákonného zástupcu 


