
Prímestský judo tábor 2016,  11.- 15. 7. 2016 

Základné informácie a odporúčania pre rodičov 

Miesto 

Telocvičňa na ZŠ Slobody, ul. Slobody, MČ Košice-Západ (Terasa). Prístup k telocvični 

prostredníctvom dvoch možných vstupov do areálu školy: 

1.) z Popradskej ulice (bránička)   2.) z ulice Slobody – hlavný vstup do školy 

   

 

 

 

 

Obidva vstupy sú relatívne dobre prístupné autom – možnosti parkovania. 

Čas 

Príchod detí od 7,30– 8,00. Príďte s deťmi priamo do telocvične. Sledujte navádzacie tabuľky. 

Odchod v časoch medzi 16,00 – 16,30. 

Prosíme rodičov o dodržiavanie týchto časových rámcov. V prípade potreby zmeny 

v hodinách príchodu a odchodu to oznámte trénerom. Pomôžete tým vhodne naplánovať 

a zabezpečiť program tábora. Ďakujeme.   

V prípade, ak dieťa nevyzdvihuje oprávnená osoba osobne (vyzdvihujú napr. známi a pod.) 

alebo dieťa má z tábora odísť samé, prosíme rodičov aby túto skutočnosť oznámili trénerom 

a urobili o tom poznámku na prihláške do tábora. 

Strava a pitný režim 

V rámci dňa bude zabezpečená pre deti 3x strava. Desiata a olovrant – formou balíčkov  

(keksíky, ovocie a pod). Obed bude zabezpečený stravovaním v neďalekej reštaurácii 

(polievka, hlavné jedlo, nápoj).  

Každé dieťa bude mať počas dňa pre dodržanie pitného režimu k dispozícii minerálku, vodu 

alebo čaj neobmedzene podľa potreby. Keďže sa jedná o letné mesiace budeme dôsledne 

dbať na dodržiavanie pitného režimu počas športových aktivít.  

Prípadné alergie na stravu, špeciálne požiadavky (vegetarián) alebo iné skutočnosti dôležité 

vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa súvisiaceho so stravovaním (napr. cukrovka, celiakia 

a pod.) oznámte prosím trénerom a urobte o tom poznámku na prihláške do tábora. 
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Zdravotnícke zabezpečenie 

Zdravie a bezpečnosť detí sú pre nás prvoradé. Počas tábora bude prítomný zdravotník, ktorý 

bude dohliadať na zdravotný stav detí. K dispozícii bude lekárnička a základné zdravotnícke 

vybavenie.  

O všetkých obmedzeniach a dôležitých skutočnostiach, ktoré súvisia so zdravím Vášho 

dieťaťa a sú pre pohybové a športové aktivity dôležité nás informujte a urobte o nich 

poznámku na prihláške do tábora. Zlepšíme a skvalitníme tak starostlivosť o Vaše deti. 

Prosíme rodičov, aby deťom(alebo trénerom) dali k dispozícii kartičku poistenca alebo aspoň 

fotokópiu kartičky poistenca. 

Vybavenie dieťaťa 

Aktivity tábora sa budú uskutočňovať aj v telocvični aj na vonkajších ihriskách. Na cvičenie 

v telocvični, kde cvičíme na boso (bez topánok) Vaše dieťa na každý deň potrebuje – 

prezúvky (šľapky), kraťasy (tepláky), 2x tričko, uterák. Ak má kimono bude cvičiť v kimone. 

Na aktivity na vonkajších ihriskách potrebuje naviac ešte tenisky a šiltovku. 

Odporúčame aby ste nedávali deťom do tábora hodnotné veci, ktoré by mohli stratiť alebo 
by mohlo dôjsť k ich odcudzeniu alebo poškodeniu (mobilné telefóny, tablety a pod.). Zábavu 
sa budeme snažiť zabezpečiť aj bez týchto pomôcok. 

Kreatívna časť  

Tábor bude najmä o športe. Avšak spestrili a vylepšili sme ho aj o aktivity, pri ktorých si Vaše 
deti oddýchnu, pobavia sa a možno sa aj niečo naučia. Tábor obohatia rôzne logické hry 
zapájajúce kreativitu a nadanie Vašich detí.    

Kontakty 

V prípade potreby môžete v priebehu dňa kontaktovať niektorého z trénerov, ktorí budú mať 
mobilné telefóny celý deň k dispozícii. 

Mária Cabanová: 0907 951 486                Rastislav Král: 0903 039 916 

cuna@cabo.sk             rastislav.kral@gmail.com  

 

 


