
Slovenský skauting, 37. zbor Fatran Martin, Za Jordánom 1 Martin 03608 
 
 
Vec: Informatívny súhlas zákonného zástupcu o účasti dieťaťa na akcii Vlčiatska chata 

 
Týmto Vás informujeme, že Vaše dieťa ................................................................................. 
dátum narodenia ........................................  sa zúčastní v čase od 30.3.2019 do 31.3.2019 Vlčiatskej 
chaty. 
 
Informácie o akcií: 
Zodpovedná osoba: Martin Poláček 
Začiatok akcie: 30.03.2019 o 10:00  hod. - stretnutie na autobusovej stanici v Martine 
Koniec akcie: 31.03.2019 okolo 13:20 hod. na autobusovej stanici v Martine. 

- Akcia sa koná na súkromnej chate v Jasenskej doline 
- Oddielová dvojdňová akcia pre vĺčatá 
- Dieťa má vlastnú stravu na obed a poobedie, večera a raňajky zabezpečené, pitný režim              

zabezpečený, ubytovanie zabezpečené  
- Dieťa je povinné dbať počas akcie o svoje zdravie dodržiavaním všetkých zásad a pokynov            

vodcov na zamedzenie poškodenia svojho zdravia a zdravia ostatných účastníkov.  
- Dieťa je povinné chrániť zariadenie akcie. Škodu za úmyselné poškodenie, či poškodenie            

z nedbanlivosti uhradí zákonný zástupca dieťaťa zodpovednej osobe. 
- Pri opakovanom nedodržaní pokynov má vodca právo vylúčiť dieťa z ďalšieho pobytu           

bez nároku na vrátenie financií a na náklady zákonného zástupcu dieťaťa. 
Poplatok za akciu : cena akcie pre dieťa je 3 € - treba uhradiť do 22.03.2019 
  
 
 
 

....................................................................... 
Zborový vodca 37. zboru Fatran Martin 
 
 
 
 

 
 
 

Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa 
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o skutočnosti, že moje dieťa 

 menom ............................................................... dátum a miesto narodenia........................................ 
sa zúčastní v uvedenom termíne akcie Vlčiatska chata. 

Ďalej potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu s pobytom dieťaťa na 
akcii. 
 
 
Súhlasím – nesúhlasím / nehodiace sa prečiarknite/ 
 
 
V ……………. dňa ...............................................
.......................................................................... 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vlčiatska chata 
 
Nástup – 30.03.2019    Stretnutie na autobusovej stanici v Martine o 10:00 hod. 
( autobus 10:30 do Belej-Dulice – pešo na miesto konania) 
Koniec – 31.03.2019  
Deti si treba vyzdvihnúť na autobusovej stanici v Martine okolo 13:20 hod. 
 
Potrebné doklady 

- peniaze na autobus  
- kartička na autobus (ak dieťa má) 
- kartička poistenca ( môže byť aj prefotená) 
- zoznam dlhodobo užívaných liekov a návod na ich užívanie 
- napísané prípadné problémy dieťaťa : alergie..... 
- tel. kontakt na rodičov prípadne niekoho komu môžeme telefonovať v prípade potreby 

 
Ako sa zbaliť 
Deti treba zbaliť do ruksaka 

- deti si nesú so sebou : stravu na cestu, obed, pitie ( dostatočné množstvo) 
- deti treba vhodne obliecť a obuť  
- všetky veci označiť menom alebo značkou ! 
 

Odporúčame baliť veci  staršie, tmavšie, vhodné na pobyt v prírode. 
 
Odporúčený zoznam vecí 

 
- spodné prádlo (na oba dni)  
- ponožky aj hrubé ! 
- tričko s krátkym rukávom 
- tričko s dlhým rukávom 
- tepláky alebo maskáče 
- sveter, mikina 
- bunda 

- pyžamo ( tepláková súprava určená 
na spanie) 

- čiapka 
- pršiplášť 
- rovnošata 

 

 
obuv-  turistická obuv, prezuvky 
hygiena – do kapsičky – zubná kefka, zubná pasta, mydlo, hrebeň, (dievčatám – 

gumky do vlasov aj náhradné), 1x malý uteráčik na ruky 
 

- ešus, plastová fľaša alebo termoska,  príbor ( v malom označenom vrecúšku na 
zavesenie), šálka s uškom a šnúrkou na zavesenie - všetko viditeľne označené menom 

 
- spacák, karimatka 
- lampáš ( náhradné baterky + žiarovka), KPZ, zápisník + písacie potreby, pastelky  
- dodatočné veci podľa osobitného programu  

- mobil neodporúčame, kontakt je možný so zodpovednou osobou 
- ( za stratu alebo znehodnotenie mobilného telefónu nezodpovedáme)! 

 
tel. kontakt na zodp. osobu: Martin Poláček 0907 852 538 

 
 
 
 



 


