
Tábory FAQ: 

1. Pre koho je tábor určený? 

Pre všetky „neposedné“ deA vo veku od 6 do 12 rokov 

2. Kde sa bude konať? 

V nádhernom prostredí Bielych Karpát 

3. Na čo je zameraný a čím je špecifický? 

Tábor je orientovaný na všeobecné športové akAvity pod dohľadom trénerov z Golemu ale 
hlavne na akTvne a zábavné využiAe voľného času 

4. Aký bude program počas tábora? (prelink na webe) 

Program sa bude prispôsobovať podľa potrieb deT a počasia 😊  

5. Akým spôsobom si môžem tábor zakúpiť? 

• Na prevádzkach Golem 

• Cez Predpredaj.sk 

Viac info na www.golemtabor.sk 

6. Akým spôsobom môžem uhradiť účastnícky poplatok za tábor? 

• Na prevádzkach Golem 

• Cez Predpredaj.sk 

Viac info na www.golemtabor.sk 

7. Môžem dieťa z tábora odhlásiť a budú mi vrátené peniaze? /nemusí byť/ 

Storno podmienky sú uvedené v dokumente Všeobecné zmluvné podmienky účasA na Letnom 
tábore Golem v čl. 7 Doba trvania zmluvy, bod 2 

8. Ako je zabezpečená preprava na miesto a z miesta konania tábora? 

Doprava je individuálna alebo autobusom za príplatok ... 

9. O koľkej mám dieťa priviezť a odovzdať dieťa na mieste konania a o koľkej mám dieťa 
vyzdvihnúť? 

Po uhradení platby za tábor Vám pošleme inštrukcie k príchodu i odchodu z tábora. 

10. Ak moje dieťa pôjde na miesto konania autobusom, kde je miesto odovzdania a vyzdvihnuAa 
deT? 

Po uhradení platby za tábor Vám pošleme inštrukcie k autobusu. 



11. Koľko inštruktorov / dosp.osôb pripadá na 1 skupinu deT? 

Na 10 deT bude dohliadať jeden inštruktor. 

12. Koľko deT bude v 1 skupine? 

Podľa veku prihlásených deT prispôsobíme ich rozdelenie, ale z pravidla býva v jednom oddiely 
cca 10 deA  

13. Ako budú deA rozdeľované do skupín? 

Podľa veku a pohlavia  

14. Koľko deT bude v 1 termíne? 

Max 50 deT 

15. Čo v prípade, ak dieťa ochorie pred konaním tábora? 

Organizátor bude každý prípad posudzovať individuálne / po prijaT potvrdenia choroby od 
lekára organizátor vráA platbu za tábor na účet objednávateľa   

16. Čo v prípade, ak ochorie alebo sa zraní počas tábora? 

Organizátor bude informovať zákonného zástupcu a po dohode s ním sa určí ďalší postup 

17. Môže si dieťa vziať so sebou a počas tábora využívať mobilný telefón? 

Neodporúčame priniesť mobil. telefón do tábora ( čl. 4 bod 6 VZP), ťažko sa dovoláte, nie je 
tam signál. Ak aj napriek tomu bude mať dieťa mobil. telefón, bude ho môcť využívať iba vo 
vyhradenom čase (viac v Inštruk6ciách) 

18. Prečo neodporúčate, aby dieťa malo počas tábora k dispozícii mobilný telefón? 

Jednak sa môže poškodiť, straAť a môže zle vplývať na psychiku dieťaťa ( po telefonáte 
s rodičmi môže byť dieťa smutné, plačlivé...) a nevhodne zasahovať do programu 

19. Môže si dieťa so sebou vziať notebook prípadne tablet? 

V podstate to isté ako bod 18 / Môže sa poškodiť, straAť a nevhodne zasahovať do programu 

20. Ako sa rieši komunikácia dieťa – rodič? 

V prípade potreby môžete napísať mail alebo kontaktovať sms-kou na táborový telefón. 
Ozveme sa Vám vo vyhradenom čase na telefonovanie ( medzi 12.00 – 14.00 hod.) Doplniť... 

21. Ako budem vedieť čo je s mojim dieťaťom, ako sa má, či je v poriadku a spokojné? 

Na sociálnych sieťach budú (v súlade s GDPR) z verejňované fotky a informácie o programe 

22. Čo v prípade, ak má moje dieťa potravinové resp. iné alergie? 

Treba na to upozorniť Organizátora v Potvrdení o zdravotnom stave a bezinfekčnosA dieťaťa


