
Vážení členovia OZ PŠaV na Slovensku - rodičia detí vo veku 8 až 14 rokov 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripravil pre Vaše deti letný detský 

tábor (LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v čase letných prázdnin  od 

2. do 8. júla 2018. 

Deti strávia  v prostredí Vysokých Tatier úvodnú časť leta so zaujímavým programom 

zameraným na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a kultúrne aktivity. Počas LDT 

absolvujú nenáročné túry v okolí RZ, prehliadku mesta Vysoké Tatry, múzea TANAP-u 

a Belianskej jaskyne. 

Doprava: Tábor začína individuálnym privezením detí do rekreačného zariadenia v čase 2. 

júla 2018 do 14.00 hod. a končí 8. júla 2018 vyzdvihnutím detí  z rekreačného zariadenia 

v čase  od  10.00 do 11.00 hod.   

Rekreačné zariadenie sa nachádza 4 km od Tatranskej Lomnice v  prostredí Belianskych 

Tatier. Prístup je vlakom alebo autobusom do Popradu, Tatranskej Lomnice a Starého 

Smokovca a odtiaľ autobusom do Kežmarských Žľabov smer na Ždiar a Tatranskú Javorinu, 

alebo z Kežmarku do Starej Lesnej a odtiaľ do Kežmarských Žľabov. Zastávka Kežmarské 

Žľaby je priamo pred zariadením, kde je aj parkovisko.  

Ubytovanie: v dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením, chladničkou, televízorom 

a wifi.  V RZ je  spoločenská miestnosť s televízorom, s možnosťou hrania rôznych 

spoločenských hier, stolným tenisom a príručnou knižnicou. Súčasťou areálu je športové 

a detské ihrisko, miesto na opekanie. Budova je prepojená s budovou Vzdelávacieho centra 

a centra pre regeneráciu pracovnej sily, kde je wellness centrum (bazén s protiprúdom, 

vírivky, suchá sauna, fitnes).  

Cena tábora za jedno dieťa je 155 € z toho 105 € hradí rodič, 50 € hradí OZ PŠaV na 

Slovensku 

V cene je zahrnuté:  ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pitný 

režim), doprava (autobus) do Tatranskej Lomnice a mesta Vysoké Tatry, doprava a vstupné 

do Belianskej jaskyne, doprava a vstupné do múzea TANAP a Botanickej záhrady – 

Expozície Tatranskej prírody, materiálno technické zabezpečenie LDT, vstupné do wellnes. 

V cene nie je zahrnuté: poistenie, ktoré hradí rodič účastníka, najneskôr 1 deň pred 

nástupom do LDT, pričom pri nástupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu dokladu.  

Prihláška:  vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný formulár je potrebné naskenovaný 

zaslať najneskôr do  30. apríla 2018 na adresu: petkova@ozpsav.sk. 

Termín uhradenia poplatku za LDT: do 15. mája 2018. Rezervácia je záväzná po 

uskutočnení platby. 

Platba: na účet OZ PŠaV na Slovensku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava, vedený v ČSOB, 

č.účtu: IBAN: SK64 7500 0000 0040 0800 7272; BIC: CEKOSKBX, ČSOB, a.s. Bratislava 

 



Povinné údaje: 

- konštantný symbol:  0308 

- správa pre prijímateľa:  priezvisko a meno dieťaťa 

- variabilný symbol: mobilné telefónne číslo rodiča: 10 číslic (bez medzinárodnej 

predvoľby). 

 

V prípade nedostatočného počtu prihlásených detí sa LDT neuskutoční a organizátor o tom  

oboznámi zákonného zástupcu dieťaťa  najneskôr do 31. mája 2018 a vráti mu poplatok za 

LDT.  

Pri nástupe dieťaťa do LDT je potrebné odovzdať: 

- kópiu kartičky poistenca zdravotnej poisťovne dieťaťa 

- kópiu poistnej zmluvy do hôr proti úrazu a krádeži  (vrátane zodpovednosti za spôsobenú 

škodu) 

- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako 5 dní pred nástupom do 

LDT 

 

Odporúčaná základná výbava pre deti do LDT:  

- menší ruksak na výlety 

- fľaša (termo/z tvrdeného plastu) na nápoj v prípade výletov (vhodná je 0,5 l fľaša) 

- šiltovka alebo šatka  

- spodnú bielizeň a ponožky  

- pyžamo 

- tričká s dlhými a krátkymi rukávmi 

- krátke a dlhé nohavice 

- letná vetrovka a teplý sveter, resp. mikina 

- športové oblečenie/tepláková súprava 

- pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou 

- plavky 

- prezuvky do izby a wellness  

- športová obuv  

- turistické topánky 

- hygienické potreby  

- slnečné okuliare a krém na opaľovanie s UV vhodným pre deti 

- baterka 

- reflexná vesta 

- zoznam vecí v batožine, menším deťom odporúčame osobné veci vhodne označiť, napr. 

iniciálkami mena. 

 

Doplnková výbava pre deti do LDT (nepovinná):   

- kniha, spoločenské hry a pod. 

- biele tričko, na ktoré je možné kresliť a podpisovať kamarátmi z tábora 

 

V prípade zdravotných alebo výchovných problémov dieťaťa vás bude kontaktovať vedúci 

tábora.  


