Centrum voľného času, Školská 1007/ 16 , 013 01 Teplička nad Váhom

- sa vyznačuje jedinečnou polohou v rámci celého Slovenska a patrí k tým najlepšie vybaveným rekreačným zariadeniam pre
detskú rekreáciu Nachádza sa uprostred lesa, má výnimočnú parkovú úpravu, 2 km od obce Tesáre a jazera. Tri hektáre
rozsiahly a celý oplotený objekt je vzdialený 10 km od Topoľčian a 3 km od obce Tesáre (www.relaxtesare.sk) Vybavenie
strediska: Jedáleň, letná terasa, bufet, multifunkčná diskoaréna, vonkajší plavecký bazén 20m x 10m s detským tobogánom,
profesionálny tenisový kurt, volejbalové a basketbalové ihrisko s umelou trávou, bežecká dráha, pinpongové stoly, prírodný
amfiteáter, ozvučenie areálu, átriové ohnisko s jazierkom.
Výlety
do okolia: Okolie rekreačného zariadenia poskytuje možnosť pešej ako aj cykloturistiky po dobre vyznačených turistických
trasách. Z výletov do okolia navštívime: Topoľčiansky hrad , postavený v 13.storočí ( 5 km Muzeum – Bojná ( 3 km ), plavba
loďou v Piešťanoch. (30 km), Trenčín

Termín

05.07. do 10.07. 2015

Ubytovanie:
Útulné a účelné 4 až 6-lôžkové izby s vlastným soc. zariadením na hlavnej budove a 3,4-lôžkové
chatky bez príslušenstva. Strava: 5x denne + pitný režim Doprava: autobusom z Tepličky nad Váhom

Cena:
CVČ hradí: vedúcich, poistenie, vstupenky, ceny do súťaží
PRIHLÁŠKA

Meno a priezvisko:....................................................................................................................................
Dátum narodenia:...................................................Rodné číslo: .............................................................
Adresa bydliska:.....................................................................................................................................
Kontaktné telefónne číslo: ...................................................................................................................
Súhlasím, aby sa naše dieťa zúčastnilo pobytového tábora Tesáre od 5.7. do 10.7. 2015
Sme si vedomí záväznosti tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť poplatok 100€,
Do 03.04.2015 sumu 50€, do 04.06.2015 50€
Upozornenie pre vedúcich o zvláštnostiach dieťaťa(alergia, lieky, iné).................................................
..................................................................................................................................................................

Centrum voľného času, Školská 1007/ 16 , 013 01 Teplička nad Váhom
SÚHLAS
Dolu podpísaný/á .....................................................................................................................súhlasím
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa( uviesť meno
dieťaťa)účastníka pobytového tábora, za účelom zabezpečovania tohto tábora. Tento súhlas platí
Počas celej doby poskytovania výchovy a vzdelávania, do zániku tejto doby a počas nutnej lehoty
uloženia v súlade s platnými predpismi.
V Tepličke nad Váhom dňa .....................................

........................................................
Podpis rodiča/ zákonného zástupcu

