
Evanjelické gymnázium
J. A. Komenského Košice

ÚVODNÝ KEMP
ŽIAKOV 5-ROČNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
20. - 25. AUGUST 2018

Začiatok kempu

20. august 2018 (pondelok) > zraz 
12.30 hod. > parkovisko pred Jumbo 

centrom (autobus odchádza o 13.00 

hod.). Poznámka: Skupinu rozpoznáš na 

parkovisku podľa oranžových tričiek.

Koniec kempu

25. august 2018 (sobota) > príchod do 

Košíc na parkovisko pred Železničnou 
stanicou cca 11:00 hod..

Veci, ktoré nesmieš zabudnúť  
priniesť ...

 
M Preukaz poistenca alebo jeho foto-

kópia
M Občiansky preukaz (v prípade, že ho 

už vlastníš)
M Vyhlásenie zákonného zástupcu  

o zdravotnom stave dieťaťa  
(formulár na konci listu)

M Doklad o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa (formulár na konci listu)

M Súhlas so spracovaní osobných  
údajov (formulár na konci listu)

M Doplatok do cieľovej sumy €85,- 
(odovzdáš ho po príchode do 

kempu)
M Lieky ktoré pravidelne užívaš

Veci, ktoré budeš potrebovať …
 

M Niečo na zjedenie. V pondelok  
začíname večerou.

M Repelent proti hmyzu
M Oblečenie a pevnú obuv vhodnú  
do prírody - chrániace pred dažďom 

i chladom.
M Staršie oblečenie, ktorého  

poškodenie by Ťa netrápilo (Budeme 
hrať aj dynamické hry).

M Papuče
M Fľašu na vodu
M Baterku

M Šatku na hru

... a čítaj ďalej > 

INFOLIST PRED NÁSTUPOM

Drahý budúci prvák / prváčka,
drahí rodičia,

v druhej polovici augusta začína sústredenie, na ktorom prvýkrát zažiješ atmosféru našej strednej školy. 
My z tímu organizátorov kempu sa na Teba už tešíme. Pred začiatkom Ti posielame niekoľko dôležitých 
informácií. Pozorne si ich prečítaj a list prípadne vytlač, aby si na nič nezabudol.
 



A na záver ...
 

Nezabudni si priniesť veselú myseľ a dobrú náladu. 
Rodičom daj kontakt na vedúcich kempu a pridaj si ich taktiež do mobilu:

 
František Korečko (školský farár) > 0948 596 159

Zuzana Oravcová (učiteľka - vedúca kempu) > 0903 032 624

(Na Borde je telefonický kontakt problematický z dôvodu zlého pokrytia signálu operátormi. Po zistení zmeškaného hovoru 
sa Vás ale bude snažiť spätne kontaktovať.)

Maj prosím na zreteli, že my organizátori neručíme za stratu cenností prinesených na kemp, preto zváž, čo všetko zbalíš do 
svojej cestovnej tašky.

Tešíme sa na stretnutie na parkovisku pred Jumbo centrom.

PS1: Ak by si ešte čosi potreboval vedieť, píš na email frantisek.korecko@egjak.com.

PS2: A ak by ste nás chceli prísť počas kempu pozrieť, k ubytovni sa dostanete následne: 
K chate prídete lesnou asfaltkou odbočiac z cesty E50. Lesná cesta začína asi 300 metrov pod pamätníkom Dargovských hr-
dinov (Dargovský priesmyk medzi obcami Košický Klečenov a Dargov). Na prvom lesnom rázcestí odbočte do prava (rázces-
tie je asi 100 m po zíjdení z cesty E50). Na druhom rázcestí odbočte doľava (Rázcestie je asi 2 km po zídení z cesty E50). 

Prajeme šťastnú cestu.

... stále neprestávaj listovať >

Tím organizátorov kempu



Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(vystavuje lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast)

Menované dieťa ............................................................................................., narodené ................................................... je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. 

Užívané lieky: ……….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alergie: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ďalšie informácie o zdravotnom stave: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže: ......................................................................................................................................................................................................................

V ..................................................................................................... dňa (nie skôr ako 21. júla 2018) .........................................................................................

...................................................................................................................
pečiatka a podpis lekára

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Vyhlasujem, že dieťa ................................................................................................................................., bytom v ................................................................................................................................. 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej sta-
rostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 
lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) 
priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov.

V ......................................................................................................... dňa 20. augusta 2018

Zákonný zástupca

Meno priezvisko ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

adresa ..................................................................................................................................................................................................................., tel. č. ..............................................................................................

podpis zákonného zástupcu ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

"""



Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný zákonný zástupca 

………............................................................................................................................................................
(meno a priezvisko zákonného zástupcu)

udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Evanjelickému gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach 
so spracovaním osobných údajov nášho dieťaťa: 

………............................................................................................................................................................
(meno a priezvisko dieťaťa)

teda údajov uvedených v prihláške na úvodný kemp budúcich primanov na EGJAK, údajov o zdravotnej spôsobilosti a prízna-
koch akútneho ochorenia. Zároveň súhlasím, aby fotografie, audio a video záznam z tohto podujatia mohli byť zverejnené na 
web stránke školy EGJAK, alebo ako súčasť správy pre média.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba) sú uvedené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z..

V..................................................................................... dátum: .............................................................................. podpis: ..............................................................................

... tak toto je definitívny koniec infolistu.


