
 
ALEXANDRA HOTEL s.r.o.  
Dvory 581 
Púchov 020 01 
Prevádzka Hunty Fish 
IČO:36845981 
DIČ:2022463003 
IČ DPH:2022463003 

 
Ak chcete svoje dieťa prihlásiť do tábora, je potrebné: 

• Vyplniť a podpísať prihlášku  a odovzdať ju na personálu na  prevádzke Hunty Fish, Lednické 
Rovne, Jilemnického 30/56 osobne alebo mailom na prevadzkar@huntyfish.sk 

• Vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou Informovaný súhlas zákonných zástupcov 
• Vyplniť Potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho v deň 

nástupu do tábora zdravotníkovi 
• Zaplatiť cenu za tábor 72,00 EUR/dieťa pre termín 6.-9.7.2021    (slovom sedemdesiatdva eur) 

a 90,00 EUR/dieťa (slovom  deväťdesiat EUR) pre ostatné termíny minimálne 30 dní pred 
začatím tábora  

• V deň nástupu odovzdať zdravotníkovi kópiu kartičky poistenca dieťaťa a lieky, ktoré dieťa 
v prípade potreby užíva  

Po obdržaní vypísanej a podpísanej prihlášky Vám vedenie Hunty Fish prostredníctvom mailu potvrdí 
prijatie prihlášky.  

Denný tábor Dobrodružník  sa uskutoční v dňoch od ........ do ........... 2021 (pondelok – piatok), v čase 
od 7,30 – 16,30 hod.  Tábor je určený pre deti od 6 – 13 rokov a bude prebiehať v areáli Hunty Fish, 
Lednické Rovne. Deti budú mať počas tábora zabezpečenú desiatu, obed, olovrant, pitný režim, 
bohatý program a pedagogický dozor podľa platnej legislatívy. Hlavná vedúca tábora bude zároveň aj 
zdravotníkom tábora. Okrem areálu Hunty Fish, Lednické Rovne deti tábora budú využívať okolie 
vhodné na aktivity v rámci programu a absolvujú celodenný výlet na náučný lesný chodník 
v Košeckom Podhradí, ktorý sa uskutoční objednanou dopravou. Plnohodnotný obed bude v čase 
výletu zabezpečený  v areáli sv. Hubert. Všetky náklady na výlet sú zahrnuté v cene tábora. 

Minimálny počet účastníkov jedného turnusu tábora je 10, maximálny počet účastníkov 20. Pokiaľ sa 
do 15. dní pred začatím turnusu neprihlási minimálny počet účastníkov, tábor sa neotvorí a už 
prihlásení účastníci budú mailom alebo telefonicky informovaní o tejto skutočnosti a náhradnom 
riešení.  

POKYNY K PLATBE: SK22 0200 0000 0038 0282 6254, do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa 
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