
 

Vyplnenú prihlášku prosím nechajte na recepcii Hotela Tenis alebo zašlite mailom: info@hoteltenis.sk  

 
 

 

 

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A  
 

Prosím prihlášku vyplňte dôsledne a čitateľne, všetky žiadané údaje je potrebné vyplniť.  
 

Termín tábora:         8.-12.7.2019            12.-16.8.2019                    Dňa:  

                                                                      

Meno a priezvisko dieťaťa: 
 
 
Adresa trvalého bydliska: 
 
 
Dátum narodenia:                              Rodné číslo:                                        Vek:  
                               
 
Zdravotné obmedzenia (alergie, užívané lieky, zdravotné pomôcky,...)  
 
 
 
 
 

                                                                                                        

                                                                                                                                                         

     Plavec         Neplavec          Navštevuje našu tenisovú školu         Nenavštevuje našu tenisovú školu 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu + adresa trvalého pobytu:  
 
 
Telefonický kontakt: 

 
 
E-mail:  
 
 

POZNÁMKA: 

 

                                                

 

                                                                                                  
 
 
 
 
Podpis zákonného zástupcu:                
 
 

 

 

 

 



 

Vyplnenú prihlášku prosím nechajte na recepcii Hotela Tenis alebo zašlite mailom: info@hoteltenis.sk  

 
 

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 
• V prípade záujmu o rezerváciu miesta v tábore, je potrebné vyplniť prihlášku a zaslať ju na: 
 info@hoteltenis.sk / obchod@hoteltenis.sk, prípadne ju osobne odovzdať na recepcii Hotela Tenis. 
• Následne Vám bude vystavená zálohová faktúra v plnej sume ceny tábora. 
• Cena pre dieťa za 5 dní je 119€. Cena pre súrodencov a deti z našej tenisovej školy, za 5 dní je 99€.  
• Rezervácia miesta v tábore je platná až po úhrade zálohovej faktúry. 
• Milí rodičia, prosíme Vás zabezpečiť potvrdenie od lekára Vášho dieťaťa, že je zdravotne spôsobilé zúčastniť sa 
tábora. Toto potvrdenie nemôže byť staršie ako jeden mesiac pred termínom nástupu na tábor. Bez platného 
potvrdenia Vaše dieťa do tábora žiaľ nebude prijaté. Preto prosíme všetkých rodičov, aby vybaveniu venovali 
náležitú pozornosť a platné potvrdenie doniesli najneskôr v deň nástupu. 
• Taktiež je potrebné doniesť prefotenú platnú kartičku poistenca Vášho dieťaťa najneskôr v deň nástupu. 
 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
• Denný tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. 
• Tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 15 detí. 
• Hotel si vyhradzuje právo na zmenu programu a termínu. 
• Uvedené zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami. 
• Žiadame rodičov, aby deťom na tábor nedávali mobily, tablety, či inú elektroniku a dopravné prostriedky. 
• Hotel Tenis si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu denných aktivít v závislosti od počasia a ostatných okolností. 
• Pre deti budú k dispozícii animátori. 
• Počas dňa je pre deti zabezpečený pitný režim, raňajky/desiata, obed, olovrant a sladké 
odmeny za súťaže. 
• Počet miest je obmedzený. V prípade záujmu je potrebné miesto rezervovať čo najskôr. 
 
HARMONOGRAM DŇA: 
07:50 – 08:00 príchod detí na recepciu Hotela Tenis 
08:00 – 08:30 raňajky/desiata 
08:30 – 12:00 športové dopoludnia (tenis, golf, plávanie, tímové súťažné aktivity) 
12:15 – 12:45 obed 
12:45 – 13:45 popoludňajší relax 
13:45– 14:45 wellness aktivity 
14:45 – 15:15 olovrant 
15:15 – 16:00 hry a súťaže 
16:00 – 16:10 odchod detí 
 
PROSÍME VÁS, ABY DETI PRI NÁSTUPE NA TÁBOR MALI SO SEBOU: 
- Športové veci na prezlečenie, tenisovú raketu (ak nemá požičiame), fľašu na vodu 
- Šiltovku alebo čiapku. 
- Krém na opaľovanie. 
- Plavky, osušku, šľapky (ostatné individuálne potreby na plávanie – napr: rukávniky, koleso,...). 
 
PO SKÚSENOSTIACH Z PREDOŠLÝCH ROKOV, RODIČOV DÔRAZNE ŽIADAME: 
• aby deti nenosili so sebou mobily, tablety, či iné technické zariadenia, za ktorých stratu či odcudzenie 
neručíme. Používaním technických zariadení sa narúšajú denné aktivity. V prípade, že potrebujete podať svojmu 
dieťaťu dodatočnú informáciu, urobte tak prosím na: 0915 988 811, 045/5322 373  
• Počas tábora nie je povolené používať kolobežku, bicykel, segway, hoverboard, či akékoľvek iné dopravné 
prostriedky. 
• V prípade opakovaného porušovania pravidiel, môže byť Vaše dieťa okamžite z denného tábora vylúčené. 
• V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: 0915 811 088 alebo na: obchod@hoteltenis.sk 
 

• STORNO POPLATKY:  
• 40 a viac dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela, 
• od 30 do 21 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela, 
• od 20 do 11 dní pred dohodnutým termínom 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela, 
• 10 a menej dní pred dohodnutým termínom 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela. 
 

mailto:obchod@hoteltenis.sk

