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Členovia a dobrovoľníci 
Mládeže Slovenského Červeného kríža 

  
 
 

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo  Vybavuje  Levice 
                      Kurková   11.2.2022 
 
VEC: 

Pozvánka na Denný tábor SČK Levice  

Vážení rodičia a milé deti,  
 
Územná rada Mládeže SČK Levice Vás pozýva na Denný tábor SČK Levice, určený pre deti od 7 do 12 rokov, 
ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dobrovoľníckej činnosti a aktivitách Slovenského Červeného kríža 
a taktiež aj odstrániť strach a zábrany z poskytovania prvej pomoci už medzi žiakmi základných škôl.                  
Pre účastníkov je pripravený bohatý program.  
 
Termín konania:  
1.8.2022 - 5.8.2022 (pondelok - piatok)  
 
Miesto konania:  
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Levice 
 
Cena denného táboru:  
80€ 
 
Pokyny k uhradeniu účastníckeho poplatku: 
- úhradu uskutočniť do 8.7.2022 (pondelok) na adresu: 
ÚzS SČK Levice, Poľná 6, 93401, Levice, 
- IBAN: SK25 0200 0000 0000 0393 9152 
- Do poznámky uviesť meno účastníka, denný tábor  
(napr. Janko Mrkvička, denný tábor/ Janko Mrkvička,) 
 
V prípade neúčasti alebo odvolania tri dni pred akciou účtujeme stornopoplatok vo výške 100%.  
V prípade neúčasti alebo odvolania dva týždne pred akciou účtujeme stornopoplatok vo výške 50%.  
 
 
Strava:  
Desiata, obed, olovrant  
 
Príchod:  
Denne 1.8.2022-5.8.2022 v čase od 7:30 do 8:00 
 
Odchod:  
Denne 1.8.2022 – 5.8.2022 v čase od 15:00 
 
O ďalších  informáciách budú zákonní zástupcovia prihlásených účastníkov včas informovaní prostredníctvom  
e-mailu. Preto prosíme, aby ste vyplnili v prihláške e-mailovú adresu, ktorú používate a skontrolovali si ju.  
 
 
Originál prihlášku na Denný tábor SČK Levice odovzdať, prípadne zaslať na Územný spolok SČK Levice 
najneskôr do 29. 6. 2022 (streda).  
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V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či problémov nás neváhajte kontaktovať:  
 

• Bc. Michaela Chmelová  
e-mail: riaditel.lv@redcross.sk   tel.č.: +421 903 558 911 

• Timea Kurková 
e-mail: kurkovatimea@gmail.com  tel.č.: +421 902 769 447  

• Hana Tóthová   
e-mail: hana.tothova03@gmail.com  tel.č.: +421 917 917 943 
 

 
Okrem dobrej nálady Vám odporúčame si so sebou doniesť športové oblečenie, najmä staršie, pokrývku hlavy 
(šiltovka, klobúk), fľašu na vodu, v prípade nepriaznivého počasia teplé oblečenie a pršiplášť/dáždnik.  
NEZABUDNÚŤ: zdravotnú kartu poistenca. 
 
Teší sa na vás kolektív animátorov. 
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