RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ AKADÉMIA NEVÄDZOVÁ

13. MARCA 2018

ORGANIZAČNÉ POKYNY
PRÁZDNINY S TENISOM A FLOORBALLOM 2018

Milí rodičia našich
športovcov
Nakoľko denný športový tábor Prázdniny
s tenisom a floorballom 2018 sá blíži,
dovoľujem si Vám poslať organizačné
pokyny.

• denný program sa začína od 8:30 a končí od 15:30. Príchod je možný od 8:00 a dieťa si môžete

vyzdvihnúť do 16:30. Ak dieťa chodí z tábora domov samo, v určený čas ho pripravíme na odchod.
• ak dieťa nemôže nastúpiť z iných, ako vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré treba

dokladovať a miesto nebude obsadené náhradníkom, organizátor si vyhradzuje právo stornovacieho
poplatku vo výške 50% poplatku za neabsolvované dni. Neúčasť je potrebné nahlásiť do 8:00
konkrétneho dňa na tel. číslo 0905429939 alebo 0949279909.
• odporúčame deťom nebrať si so sebou cenné predmety alebo hodnotnú športovú výstroj. Za ich

poškodenie, prípadne stratu alebo stratu peňazí organizátor nezodpovedá a škoda nebude uhradená.
• strava je zabezpečená formou teplého obedu, preto odporúčame dať deťom desiatu (olovrant) a

dostatok tekutín podľa vlastného uváženia. Pitný režim zabezpečuje aj organizátor.
• odporúčame deti obliecť do vzdušného športového oblečenia: tričko s krátkym rukávom (aj na

prezlečenie), krátke športové nohavice, teplákovú súpravu, tenisky s hladkou podrážkou na tenisové
dvorce a do telocvične, plavky, uterák, gumené šľapky a hygienické potreby na kúpalisko, pršiplášť.
Povinnou výbavou je pokrývka hlavy, fľaša na vodu a opaľovací krém!!!
• pri korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo jazde na skateboarde sú deti povinné

používať chrániče zápästí, kolien, rúk, lakťov a ochrannú prilbu v súlade s platnou legislatívou. Za
akýkoľvek úraz spôsobený pri jazde bez ochranných pomôcok organizátor nenesie žiadnu žiadnu
zodpovednosť. Športovú výstroj nie je možné nechávať po skončení denného programu v šatni.
• odporúčame rodičom, aby deti mali pri sebe počas pobytu PREUKAZ POISTENCA vydaný svojou

zdravotnou poisťovňou (môžu byť aj kópie). V prípade úrazu bude rodič ihneď o danej situácií
upovedomený, nakoľko sa pri vyšetreniach vyžaduje účasť a súhlas rodiča s daným vyšetrením.
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• pri nástupe obdrží každý rodič/ zákonný

zástupca “čestné prehlásenie”, ktoré nahrádza
lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa
absolvovať denný športový tábor. Za presnosť a
pravdivosť údajov nesie zodpovednosť rodič/
zákonný zástupca, ktorý ho vyplnil a podpísal.
• pokiaľ dieťa pravideľne užíva výživové doplnky

alebo lieky (voľnopredajné alebo na predpis),
musí byť o tom hlavný tréner informovaný (táto
vec musí byť uvedená v “čestnom prehlásení”).
• organizátor upozorňuje, že nezabezpečuje žiadne úrazové poistenia ani iný druh poistenia. Deti sú

povinné rešpektovať autoritu a pokyny trénerov. Nesmú svojvoľne opustiť tréningové priestory, ani
priestory, v ktorých sa spoločne deti nachádzajú bez vedomia trénerov. V prípade takéhoto porušenia
disciplíny si organizátor vyhradzuje právo na vylúčenie dieťaťa z turnusu bez nároku na vrátenie
úhrady za turnus. Rodič/zákonný zástupca je povinný uhradiť škodu (ak vznikne), ktorú dieťa
spôsobí nerešpektovaním pokynov trénerov. Rodič/zákonný zástupca prihlásením dieťaťa súhlasí s
pokynmi. Rodič/zákonný zástupca prihlasuje dieťa na vlastnú zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek
nás neváhajte kontaktovať

Adam križánek
Športový tréner / Director
Ružinovská Tenisová Akadémia Nevädzová
+421 949 279909
adam@rtan.sk
www.rtan.sk
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