
PRIHLÁŠKA NA LETNÝ DETSKÝ TÁBOR 
DUCHONKA LAND 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
ďalej poukaz na turnus 
 
Objednávateľ – zákonný zástupca dieťaťa - ďalej klient: 
Meno, Priezvisko: 
Adresa: 
a 
Dodávateľ: euDEAL Zifčák, s. r. o., IČO: 36521426 
Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb klientovi na základe jeho požiadaviek v tejto zmluve 
Klient si týmto objednáva poukaz na turnus s nasledujúcim rozsahom služieb v nasledujúcej 
objednávke, ktorá je súčasťou tejto zmluvy: 
Objednávka:  
-turnus - 7nocľažný pobyt s plnou penziou 6x a 1x s polopenziou 
  Termín:…………….2019 
 s nasledujúcimi doplnkovými službami (nehodiace sa podčiarknite): 
pedagogický dozor, zdravotnícky dozor, 
program tábora : oddielové a táborové súťaže a hry, diskotéky , biliard , stolný tenis, stolný 
fotbal ,tenis-umelá tráva , lukostrelba , vzduchovka, kúzelnik , karneval, olympiáda.  
Program je zážitkový zameraný na celkový oddych detí a načerpanie energie. Súčasťou 
programu sú kolektívne hry , kde sa účastníci zapájajú do odmeňovaných súťaží. 
Za uvedený rozsah služieb si zmluvné strany dohodli cenu 149,-€   
Dodávateľ je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Duchonka Land, ktorý poskytuje 
služby na základe požiadavky klienta vyšpecifikovanej pri uzatváraní zmluvy o 
poskytnutí služieb. Dodávateľ týmto upozorňuje klienta na fakt, že je 
prevádzkovateľom rekreačného zariadenia a nie je prevádzkovateľom cestovnej 
kancelárie a preto mu ani zo zákona nevyplýva povinnosť – povinného zmluvného 
poistenia zájazdu pre prípad úpadku a taktiež, že poskytnuté služby nie sú zájazdom . 
nástup je výlučne v čase 15:00-18:00  odchod je v čase 9:00-11:00 
Meno a priezvisko dieťaťa:……………………………………………………………………... 
Dátum narodenia:………………………………………..     
Presná adresa s PSČ:……………………………………………………………………………. 
Telefón s predvoľbou domov:…………………………. Mobil:……………………………….. 
Pokiaľ neuvediete telefónny kontakt , ktorý máte stále aktívny nebude možné Vás informovať 
neodkladne pre prípad udalosti viz major-vyššej moci. 
e-mail na potvrdenie Vašej objednávky:………………………………………………………... 
Upozornenie rodičov na zdravotný stav dieťaťa: 
Prekonané alebo súčasné ochorenia a zdravotné problémy, 
alergie:……………………………………………………………. 
Zákaz činnosti,zvláštna opatrnosť:……………………………………………………………… 
Záľuby a záujmy dieťaťa:………………………………………………………………………. 
Vyplnenú prihlášku pošlite prosím obratom na adresu poštou : euDEAL Zifčák s.r.o. 
Duchonka Land ,956 22 Prašice alebo emailom : zifcak@duchonkaland.sk  
Platobné podmienky: zaplatiť cenu za pobyt podľa turnusu (v cene nie je poistenie detí) je 
možné následovne :   

a) poštovou poukážkou  na adresu:euDEAL Zifčák s.r.o. ,Duchonka Land ,956 22 
Prašice 

b) alebo prevodom na účet číslo 4015935747 / 7500 s VS (variabilným symbolom) 
prideleným v potvrdení rezervácie poukazu . IBAN SK54 7500 0000 0040 1593 5747 
Platbu je nutné uhradiť do siedmych dní po obdržaní potvrdenej objednávky, 
inak   rezervácia zanikne, prípadne oznámte prosím do emailu termín úhrady 

Ak Vám nevyhovuje termín do 7dní,zavolajte prosím na 0905 430 751 a dohodneme iný termín. 
Info:  Tel.:  mobil 0905 430 751 



e-mail: zifcak@duchonkaland.sk  
Poskytovateľ Letnej detskej rekreácie má právo nevrátiť poplatok za rekreáciu a za 
neodrekreovanú časť v týchto prípadoch: 
-rodičia sa rozhodnú ukončiť pobyt dieťaťa skôr z iných dôvodov ako sú zdravotné ťažkosti 
dieťaťa. 
-dieťa sa samé rozhodne pre odchod z dôvodu príliš veľkej túžby za domovom. 
-dieťa sa nevie stmeliť s kolektívom a nemá záujem o prácu v kolektíve a nereaguje na prácu                               
 prideleného vedúceho. 
V prípade opodstatnených námietok objednávateľa k nedostatkom v pedagogickom pôsobení 
vedúcich oddielov, či nevhodného správania sa ostatného personálu tábora k deťom (dieťaťu) 
- prehliadnutie, či podnecovanie šikanovania, nevhodné umiestnenie do oddielu poskytovateľ 
vráti primeranú časť z ceny poukazu za neposkytnuté služby. 
V prípade že dieťa dostane črevné ťažkosti ako napríklad vracanie, hnačky 
z akýchkoľvek príčin, prevezme si ho zákonný zástupca ešte v ten deň domov . V tomto 
prípade dostane peniaze za nespotrebovaný čas pobytu. Ak ide na dovolenku alebo 
nebude schopný zabezpečiť odvoz dieťaťa, zabezpečí si pre prípadný odvoz inú osobu, 
ktorú oznámi sms-kou na tel. číslo: 0905 430 751 alebo emailom na 
zifcak@duchonkaland.sk,  kde uvedie jej meno a mobil / kvôli identifikácii 
a hodnovernosti pri preberaní dieťaťa./ Ak vie už teraz, uvedie ju sem 
....................................................................................................................................................... 
Poskytovateľ Letnej detskej rekreácie euDEAL Zifčák s.r.o. má právo 
 ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie peňazí 
za nezrealizované dni v tábore a je povinný dieťa si z tábora odviezť bezodkladne  
najmä pre prípady : vážneho porušenia táborového poriadku opísaného na http://detske-
letne-tabory.duchonkaland.sk/taborovy-poriadok.html , najmä pre svojvoľné opustenie tábora, 
šikanovanie, krádež, fajčenie, použitie drog alebo alkoholu, poškodzovanie majetku, 
agresivita, nevhodné správanie sa , aktívna forma ADHD vyžadujúca pozornosť animátora tak 
že nemá priestor pre iné deti, používanie vulgarizmov , vyhrážaním sa agresiou a pod. 
OCHORENIA DETÍ V TÁBOROCH 
Poskytovateľ Letnej detskej rekreácie euDEAL Zifčák s.r.o. 
 neoznamuje rodičom bežné ochorenia (ak si to rodič želá, uvedie v Zmluve). Infekčné 
ochorenie potvrdené lekárom v spádovej oblasti oprávňuje poskytovateľa letnej detskej 
rekreácie k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodiča. 
Zdravotník tábora nie je povinný vykonávať zdravotné úkony súvisiace s dlhodobými 
zdravotnými problémami vzniknutými pred nástupom do tábora (denné podávanie liekov 
,aplikácia mastí, preväzy) ,avšak dohoda je možná so zdravotníkom tábora. 
 Poplatky za zdravotné služby, lieky a zdravotnícky materiál nesúvisiace s poskytnutím 
prvej pomoci v zmysle príslušnej vyhlášky je povinný rodič uhradiť poskytovateľovi 
letnej detskej rekreácie ešte v priebehu tábora. 
Prosíme zákonných zástupcov detí aby im doma dôkladne skontrolovali prítomnosť vší 
vo vlasoch, pretože pri nástupe na pobyt každé dieťa absolvuje kontrolu prítomnosti vší 
vo vlasoch do 24 hodín od nástupu. V prípade ak sa ich prítomnosť potvrdí má dieťa so 
zákonným zástupcom  možnosť  ísť domov odstrániť vši alebo uhradiť poplatok za 
odstránenie vší v tábore 16.60,- € a pokračovať v pobyte. 
V prípade neoznámenia zdravotných problémov, ktoré dieťa máva , preberá touto 
nečinnosťou zodpovednosť za zdravotný stav dieťaťa počas pobytu v tábore, zároveň sa 
zaväzuje k okamžitému prevzatiu dieťaťa z tábora v prípade výskytu takýchto 
neoznámených zdravotných problémov, bez nároku na vrátenie na adekvátnu časť 
nezrealizovaných  služeb. 
Osobné veci detí: Poskytovateľ Letnej detskej rekreácie ani jeho pracovníci a vedúci 
nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, 
vreckové). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Zákonný zástupca sa 
zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody spôsobené  dieťaťom, ktoré prihlásil na detský 
tábor touto zmluvou, neodkladne pri jeho preberaní. 



Peniaze a cenné veci majú možnosť klienti dať do úschovy prevádzkovateľovi tábora. 
Dodávateľ neručí za majetok klientov, ktorý si nezverili do úschovy pre prípad poškodenia, 
zničenia, straty či krádeže.   
Súčasťou zmluvných podmienok je informačná povinnosť prevádzkovateľa, ktorá je 
umiestnená na www.duchonkaland.sk a www.komunikujeme.com. 
 
Spoločnosť euDEAL Zifčák, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb, kde sa 
vyžaduje súhlas dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu. 
 
Účel spracúvania : zverejnenie skupinovej, individuálnej fotografie alebo video záznam 
účastníkov tábora na webovej stránke prevádzkovateľa  a na facebooku 
 
- vyjadrenia súhlasu 
 
súhlasím □ nesúhlasím □ 
 
Zákonný zástupca podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil  
s jej podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma !  
Nedeliteľnou súčasťou tejto prihlášky sú prílohy: 
Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa  
a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára nie staršie ako jeden mesiac 
V:  Duchonka Land  dátum :………2019 Podpis zákonného zástupcu:………………… 
Vyplňte a dajte dieťaťu so sebou do tábora, najčastejšie sa to praktizuje vypísaním pri 
príchode do tábora, tlačivá sú prítomné na mieste. 
Nasledujúce prehlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň .  
Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa  
Meno a priezvisko dieťaťa:……………………………………………………………………... 
Dátum a miesto narodenia:………………………………… Bydlisko:………………………... 
Prehlásenie zákonných zástupcov: 
Prehlasujeme,že ošetrujúci lekár nenariadil horeuvedenému dieťaťu zmenu režimu.Dieťa 
nejaví známky akutného ochorenia, hnačky, teploty a okresný hygienik ani lekár nenariadil 
karanténne opatrenia, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad 
Tiež mi nie je známe, že by v priebehu posledného mesiaca  prišlo toto dieťa do styku 
s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu /napr. hnačka ,vírusový zápal pečene 
,angína.../ Dieťa je schopné zúčastniť sa pobytu v letnom detskom tábore DUCHONKA  
LAND.                                           Od ..................... do ....................... 2019 
Som si vedomý(á) právnych následkov, ktoré by ma postihli, ak by toto moje prehlásenie bolo 
nepravdivé, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 29 ods. 1 
písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch a že dieťa si budem 
musieť z tábora bezodkladne odviezť na vlastné náklady a bez nároku na vrátenie čiastky za 
nevyužité služby. 
 
 
 
 
V Duchonka Land                    dňa .....................2019              ................................................. 
                                                                                                        Podpis zákonného zástupcu 


