
              

Letný tábor Mútne 

Zrodenie hrdinov 

Kedy:  1.7.-3.7.2020 (trojdňovka) 

Kde:  Novoť (agrohotel a turistická ubytovňa)    

Kto: budúci tretiaci až budúci siedmaci 

Príchod:  odchod autobusu od kostola v stredu 1.7.  8:00 

Odchod :  odchod autobusu z ubytovne v piatok 3.7 15:00  

Účastnícky poplatok:  35 € 

 
!Vďaka členstvu eRka v Rade mládeže Slovenska, ktorá komunikuje priamo s úradom hlavného 

hygienika, budeme mať informácie z prvej ruky!  

 

Počas tábora budeme ubytovaní v priestoroch turistickej ubytovne v Novoti pri Agrohoteli. . 

Účastnícky príspevok je v hodnote 35 €. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie, kompletná strava (5x 

denne), doprava, materiál... Reálna cena tábora je však vyššia. Tábor je podporený z dotácie MŠVVaŠ 

SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), ktorú eRko-HKSD dostáva 

na podporu svojej celoročnej práce s deťmi. Práve vďaka nej a našim dobrodincom môžeme Vášmu 

dieťaťu ponúknuť tábor za nižší účastnícky poplatok. Ak by ste však chceli a mohli tábor podporiť aj 

vyššou sumou, určite to privítame a budeme môcť tábor spestriť niečím, čo je momentálne nad náš 

predpokladaný rozpočet. Podotýkame, že tábor organizujú dobrovoľníci - animátori eRka - bez nároku 

na akýkoľvek honorár. Ak by však boli financie jediným dôvodom, prečo sa Vaše dieťa nemôže 

zúčastniť tábora, prosíme, kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť riešenie. 

 

V súvislosti s ochorením Covid-19  

• Do organizácie tábora sa púšťame preto, lebo ho chceme organizovať.  

• Ak by sme v procese museli organizáciu tábora zrušiť alebo zmeniť formu, oznámime vám 

to najneskôr 14 dní pred konaním tábora 

• Tábor bude pre deti dobrým prostredím počas začínajúcich letných prázdnin 

• Už teraz vieme, že : rúška nebudú povinné počas celého pobytového tábora  

    bude dôraz na zvýšenú hygienu (a dezinfekciu) 

• V prípade zrušenia tábora budú peniaze vrátené 

 
Tel. kontakt na vedúceho :  0908 051 662    Soňa Tomašáková  
 
(Prihlášku spolu s peniazmi je potrebné priniesť do 14.06.2020 na adresu:  

Soňa Tomašáková č.d. 185, Kristína Majdová č. d. 280 

 

......................................................................................................................................... 
 

 

 



            
Záväzná prihláška 

 

Prihlasujem svoje dieťa................................................................, nar.:......................................., 

bytom..............................................., na tábor „Zrodenie hrdinov“, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.7-

3.7.2020 v Novoti,  organizovaný Hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko.  

  

Podpis rodiča:  ............................                            Tel. kontakt rodiča:.................................. 

 

*Vyššie podpísaná dotknutá osoba svojím podpisom na tejto prihláške dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) dobrovoľne výslovný 

súhlas hore uvedenému občianskemu združeniu so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa bydliska a rok narodenia pre účel prípravy a organizácie letného tábora v rozsahu ako to vyžaduje 

IUVENTA ako administrátor dotácie MŠVVaŠ SR. Súhlas udeľuje na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasuje, že si je vedomá 

svojich práv vyplývajúcich zo zákona.* 

 

☺ Nezabudni si so sebou priniesť: tepláky (aspoň 2), kraťasy, tričká (s krátkym aj dlhým rukávom, 

viac kusov), mikiny, spodné prádlo a ponožky, pyžamo, vetrovka, pláštenka, gumáky, prezuvky, 

pevná obuv, klobúk alebo šiltovka, uterák a osuška, hygienické potreby, opaľovací krém, repelent, 

miska, pohár, lyžica, menší ruksak, fľaša na vodu, , veci podľa potreby, kartička poistenca ! 

 
!!!Upozornenie: Deti nepotrebujú žiadny obnos peňazí, strava je zabezpečená 5-krát denne. Ak 

bude mať dieťa pri sebe peniaze, môže ich odovzdať vedúcemu skupinky, inak za stratu 

neručíme! Dieťa by nemalo mať pri sebe mobil, ani inú elektroniku, v prípade potreby volajte 

vedúcemu - 0908051662! Ak má dieťa bezlepkovú, bezlaktózovú alebo špeciálnu diétu, je 

potrebné to nahlásiť pri odovzdávaní prihlášky. Dieťa pri príchode musí odovzdať prehlásenie 

o zdravotnom stave a takisto odovzdať potrebné lieky vedúcim. Prehlásenie je potrebné 

odovzdať aj vtedy, ak dieťa žiadne lieky neužíva. 
 

.................................................................................................................................................. 

 

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  

 

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa nesmie byť staršie ako 1 deň, odovzdať pri nástupe do tábora. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že môj syn/ dcéra ___________________________________ 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že ošetrujúci lekár mu/ jej nenariadil karanténne opatrenia, 

a že môj syn/ dcéra nemá nákazlivé infekčné choroby a po zdravotnej stránke zvládne pobyt v tábore. 

Zdravotné ťažkosti: ................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Lieky (aj kedy užívať): .............................................................................................................. 

  ............................................................................................................... 

 

Dátum: ________________     Podpis: ____________________ 

 


