
 
 

Základné pokyny pre rodiča a dieťa 

Časový rozvrh 

7:30 – 8:00 príchod dieťaťa v sprievode rodiča (alebo zákonného zástupcu), ktorý podpíše 

dochádzku ranného príchodu pred vstupom do budovy* 

8:00 – 10:00 táborový program 

10:00 – 10:30 desiata 

10:30 – 12:00 táborový program 

12:00 – 12:30 obed 

12:30 – 15:00 táborový program 

15:00 – 15:30 olovrant 

15:30 – 16:00 táborový program 

16:00 – 16:30 odchod detí v sprievode rodiča (alebo zákonného zástupcu), ktorý podpíše 

dochádzku poobedného odchodu pred vstupom do budovy ** 

* Prvý deň, pri príchode do tábora prosím nezabudnite priniesť aj povinné dokumenty 

„Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísané rodičom“ a „Kópiu kartičky poistenca“  

** V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca nebude môcť vyzdvihnúť dieťa z tábora 

a dieťa vyzdvihne niekto iný, je potrebné to minimálne deň vopred nahlásiť vedúcemu tábora 

Petrovi Kovačikovi e-mailom alebo sms správou. V prípade neplánovanej a neočakávanej 

situácie treba tak isto napísať e-mail alebo sms správu vedúcemu tábora na číslo 

+421910325802 (V správe prosíme uviesť meno vyzdvihujúceho, meno dieťaťa, dátum 

a písomný súhlas s vyzdvihnutím dieťaťa) 

** V prípade, že môže dieťa odchádzať z tábora samé. Prosím napíšte e-mail alebo sms 

správu vedúcemu tábora Petrovi Kováčikovi na číslo +421910325802, kde uvediete meno 

dieťaťa, temrín turnusu a svoj súhlas, že dieťa môže po skončení táborového programu 

opustiť tábor bez sprievodu rodiča. 

V prípade zmeny nariadení alebo povinných dokumentov pre letné tábory z dôvodu covid-19 

budeme všetkých rodičov informovať. 

 

 

 

 

 



 
 

Ako nájsť tábory Artlandia 

Tábory Artlandia sa konajú v priestoroch 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej 20 

v Bratislave. Vstup do areálu je cez modrú bránu pre autá, ktorá je počas príchodu a odchodu 

detí otvorená pre peších. Brána sa otvára a zatvára v časoch príchodu a odchodu detí. Počas 

táborového programu je zatvorená.  

V prípade, že prídete vyzdvihnúť dieťa skôr napríklad kvôli návšteve lekára a brána bude 

zatvorená, prosím volajte vedúcemu tábora Petrovi Kováčikovi na číslo +421910325802.  

Do areálu prosím vstupujte výhradne cez modrú bránu na obrázku a nepoužívajte iné vstupy 

do areálu a budovy školy. 

Náhľad cez google maps: https://goo.gl/maps/fYgLr3WRAaXxrKtw7 

 

Ranná registrácia a vyzdvihovanie detí prebieha v nižšej modrej budove v pozadí. 

 

Čo odovzdať vedúcim tábora: 

- podpísanú zmluvu (po zaplatení denného detského tábora je potrebné odoslať 

prescanovanú zmluvu e-mailom. Následne Vám po obdržaní platby zašleme nami podpísanú 

zmluvu späť.) 

- kópiu zdravotného preukazu dieťaťa (odovzdáte v deň nástupu do tábora. - kópia 

zdravotného preukazu je povinná pre nástup do tábora) 

- vyplnené vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tento dokument je 

povinný pre nástup do tábora) 

- v prípade, že ste nevyplnili online prihlášku na https://www.artlandia.net/tabory/ 

(poprosíme vyplniť a odoslať e-mailom prihlášku. Ide iba o základné informácie 

o rodičovi/zákonnom zástupcovi a dieťati, ktoré sú potrebné pre nástup do tábora) 

- lieky (ak dieťa užíva – odovzdať lieky v deň nástupu do tábora vedúcim Petrovi Kovačikovi 

alebo Kristíne Kovačik spolu s ďalšími informáciami) 

https://goo.gl/maps/fYgLr3WRAaXxrKtw7
https://www.artlandia.net/tabory/


 
 

 

 

Čo zbaliť dieťaťu do ruksaku: 

- fľašu na vodu (momentálne, v čase zvýšených hygienických požiadaviek a usmernení 

odporúčame fľašu na vodu pre každé dieťa. Zároveň ale každé dieťa má v tábore vlastný 

podpísaný pohár vo svojom kurze a tiež pri desiate, obede a olovrante) 

- šiltovku alebo inú pokrývku hlavy proti slnku (pre poobedné aktivity vo vonkajších 

priestoroch areálu – priamemu slnku sa však snažíme vyhýbať) 

- staré tričko alebo zásteru, ktoré sa môže zašpiniť a pohodlnú obuv (výtvarný kurz) 

- tanečný/športový úbor a cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou, ktoré nezanechávajú 

čmuhy v telocvični. Zároveň aj sponky alebo gumičky do vlasov a v deň tanečného 

vystúpenia aj kefu na vlasy (tanečný kurz a športový kurz) 

- pohodlné oblečenie a obuv a v deň predstavenia aj gumičky, sponky a kefu na vlasy 

(divadelný kurz) 

 

Radi by sme vás zároveň informovali, že v priebehu týždňa vás môže lektor/lektorka alebo 

vedúci tábora poprosiť o dodatočné prinesenie trička, legín, teplákov alebo ponožiek pre 

záverečné tanečné vystúpenie a divadelné predstavenie. K dispozícií máme veľa vlastných 

kostýmov a rekvizít avšak zväčša sa jedná o čisto čierne alebo biele farby, vďaka čomu 

chceme deti ešte viac zladiť do jednotného štýlu, aby bol z vystúpení ešte krajší zážitok. 

 

Odporúčame: 

- nebaliť deťom peniaze ani cenné predmety a elektroniku – v tábore sú zbytočné  

- nebaliť deťom sladkosti – môže a stať že potom nezjedia obed a pripravené jedlo 

- nedávať deťom nové a drahé oblečenie 


