
Organizačné pokyny  SMAJLOVO 2023 

 

Tábory sa konajú za prísneho dodržiavania epidemiologických opatrení, podľa aktuálneho nariadenia 

hlavného hygienika SR o prevádzkovaní zotavovacích podujatí. V záujme ochrany zdravia detí a našich 

pracovníkov dodržiavame v Smajlove v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku 

prísne opatrenia. 

1. Náš tím Smajlovo tvoria profesionáli so skúsenosťami v organizovaní letných táborov. 

Profesionálna zdravotníčka/zdravotník vie presne ako postupovať a v prípade potreby 

konzultuje situáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci, pod ktorý 

stredisko patrí. 

2. Pokyny pre príchod dieťaťa do tábora: 

Rodič dovezie dieťa priamo do strediska, zdravotníčke odovzdá zdravotné dokumenty dieťaťa 

( potvrdenie lekára, prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu kartičky poistenca ), dieťa následne 

absolvuje so zdravotníčkou vstupný filter, rodič počká kým dieťa prejde vstupným filtrom. 

3. Návštevy v tábore nie sú dovolené. Deti majú možnosť telefonovať s rodičmi alebo ďalšími 

príbuznými v dohodnutom vyhradenom čase počas dňa.  

4. Pribaľte deťom prosím 3 ks rúšok na tvár, v prípade že sa budeme v rámci programu nachádzať 

mimo strediska. V stredisku rúško nie je potrebné, tábory majú udelenú výnimku z povinnosti 

nosiť rúško. 

5. Zmena termínu tábora je bezplatná. 

6. Ak by sa v tábore vyskytlo ochorenie COVID 19, tábor bude ukončený.  

7. Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je byť počas celej doby trvania tábora dostupný 

telefonicky a musí byť schopný v prípade potreby dieťa neodkladne vyzdvihnúť z tábora 

osobne, prípadne splnomocnenou osobou. 

8. Odchod z tábora 

Dieťa preberá z tábora rodič/zákonný zástupca. V prípade, že dieťa preberá iná  splnomocnená 

osoba, je potrebné túto informáciu vopred oznámiť vedúcej tábora telefonicky alebo emailom. 

9. V prípade, že sa tábor nebude môcť uskutočniť z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na 

Slovensku, alebo v prípade nenaplnenia turnusu dostatočným počtom účastníkov, bude 

objednávateľovi vrátená suma podľa Zmluvy uzatvorenej s ubytovacím zariadením, prípadne 

bude ponúknutý ďalší vhodný termín tábora. 

10. V roku 2023 bude maximálny počet detí v jednom turnuse 45. 

 

 


