Vážení rodičia, priatelia,

Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218 8858 (ČSOB banka).
Variabilný symbol (u oboch turnusov) je: 400

zasielame Vám informačný list so základnými odpoveďami na vaše otázky o
biblických táboroch. Tábory chystáme pod hlavičkou neziskovej organizácie Carmel
centrum n.o., na chate Borda na Dargove, mieste, kde sa aj v minulosti konali
tábory.
Tábory sú biblické, čo znamená, že program a námety hier sa inšpirujú príbehmi z
Biblie. Tento rok je našou postavou starozákonný „JOZUE“. Na tábore vítame deti
bez rozdielu vo vierovyznaní.

Do poznámky k platbe uveďte meno dieťaťa, za ktoré uhrádzate poplatok.
Termín uhradenia do: 19. júla 2019 (pre oba turnusy)
Kapacita ubytovania je obmedzená. O dátume prihlásenia rozhoduje dátum úhrady
na účet.

I.

Základné informácie o táboroch

12+ Turnus je v termíne 28. júla - 3. augusta 2019 je zameraný na vekovú
kategóriu 12- 17 rokov. Tábor končí v sobotu doobedu o 10.00 hodine.
Detský turnus bude prebiehať 4. augusta - 9. augusta 2019.  Je pre mladšie deti,
teda vek 7 - 11 rokov. Výnimky pre mladší vek nedávame. Tábor končí v piatok
večer po záverečnom programe o 20.00 hodine.
Rozdelenie účastníkov podľa veku na turnusoch je dôležité. Ak prihlásite svoje
dieťa mimo vekovú kategóriu, musíte akceptovať inú náročnosť programu a časový
plán (napr. čas večierky). Chápeme, že existujú výnimky, ak potrebujete prihlásiť na
rovnaký turnus súrodencov alebo priateľov detí. Prosíme, aby ste si prihlásenie
dieťaťa v prípade iného veku (ako je prebiehajúci turnus) vždy vopred telefonicky
dohodli.
Základná cena za tábor je 75 Eur. Pri registrácii súrodencov poskytujeme zľavu
každému zo súrodencov po 10 Eur. V prípade, že pre dieťa zabezpečíte spací vak
(vlastné posteľné prádlo), tak máte nárok na zľavu 5 Eur. Ak bude pobyt skrátený z
objektívneho dôvodu (najčastejšie zo zdravotných príčin), vrátime Vám za každý
deň 10% z uhradenej sumy, na základe Vašej písomnej žiadosti.

V cene tábora je ubytovanie, kompletná strava (5x denne), pomôcky. Platbu
prosím uhrádzajte cez internet banking.

Každý turnus má svojho hlavného vedúceho a zdravotníka.
Povinnosti účastníkov. Vedúci sú poverení zodpovednosťou za neplnoleté osoby
(účastníkov aj pomocných vedúcich). Neplnoleté osoby nemôžu svojvoľne opustiť
areál zariadenia. Požívanie alkoholu, drog alebo fajčenie počas akcie nie je
akceptované. Rovnako netolerujeme sexuálne neprípustné prejavy ani násilné
správanie. Pri nedodržiavaní pravidiel rozhodneme o ukončení účasti. Pri poškodení
zariadenia o náhrade škody. Pravidlá budú všetkým účastníkom na začiatku
stretnutia oznámené, keďže predpokladáme, že ako rodičia ich dodržiavanie od
vlastných detí očakávate.

II. Informácie o pobyte na tábore
Ubytovanie je zabezpečené v chate, počet ubytovaných účastníkov je limitovaný.
Ide o chatu v prírode, nečakajte kvalitu hotela alebo školy v prírode. Ak ste pri
registrácii žiadali “o spacákovú zľavu”, dieťa si prinesie vlastný spací vak, prípadne
vankúš. Od nás dostane posteľnú plachtu. Pri plnej cene dostane kompletné posteľné
prádlo.
Stravovanie je zabezpečené 5x denne.
Počas tábora je deťom k dispozícii bufet. Prosíme rodičov, aby v prípade mladších
detí nedávali zbytočne vysoké vreckové. Po predchádzajúcich skúsenostiach, deti
míňajú zbytočne veľa na nákup sladkostí. Odporúčame dávať deťom len vreckové,
ktoré reálne zodpovedá hodnote, ktorú vy sami považujete za vhodnú na nákupy v
bufete. Máte možnosť toto vreckové nechať na zodpovednosť vedúcemu bufetu,

ktorý ho môže prideľovať dieťaťu podľa Vašich požiadaviek. Tieto podmienky treba

naplní, prípadne sa daný workshop neotvorí z dôvodu nedostatočnej kapacity. (počet

uviesť pri prezentácii dieťaťa na začiatku tábora.

účastníkov v každom workshope je limitovaný kapacitou a možnosťami lektora).

Prezentácia je vždy v nedeľu medzi 15,00 – 17,00 hod. Neskoršiu prezentáciu
účastníkov je potrebné dohodnúť telefonicky vopred. Je to dôležité kvôli ich
zaradeniu do denného programu (hlavne pre ubytovanie a skupinky). Pri prezentácii
odovzdávate vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti a prípadne dohodnete
individuálne so zdravotníkom potrebné dávkovanie liekov, či iné detaily k pobytu
Vášho dieťaťa. Vyhlásenie o bezinfekčnosti Vám zašleme pri potvrdzujúcom emaily
po registrácii, ale môžete ho vyplniť aj priamo na mieste pri prezentácii. Toto
potvrdenie podpisuje rodič, nie všeobecný lekár.
Pri prezentácii si účastník prinesie:
1. kópiu preukazu poistenca
2. podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti (potvrdíte maximálne 24 hodín pred
nástupom), do poznámky uvediete iné zdravotné skutočnosti, užívanie liekov,
prípadne poznámky k vreckovému atď.
Doprava je individuálna. Chata sa nachádza v areáli bývalých kúpeľov Borda
(pozor, nie obec Borda), pri ceste zo Sečoviec je potrebné pod “tankami” odbočiť
doprava smerom k chatovej osade Borda. Pri ceste z Košíc je nutné sa pre dvojitú
čiaru pri tankoch obrátiť a pri ceste na Košický Klečenov pod “tankami” odbočiť
doprava. Lokalita na google maps, kliknite TU

III. Informácia pre účastníkov 12+ tábora (turnusu)
Pre všetkých účastníkov - dorastencov, ktorí sa prihlásia na turnus 12+ , je
nevyhnutné, aby sa podľa dostupných informácii pri registrácii rozhodli, aký
záujmový workshop (krúžok) budú počas tábora navštevovať. Program týchto
workshopov bude prebiehať každý deň, vždy v doobedných hodinách. Zoznam
wokrshopov nájdete pri elektronickej registrácii. Je potrebné si vybrať jeden druh
workshopu a prípadne náhradný workshop, ak sa kapacita uvedeného workshopu

IV. Všeobecné informácie
Zoznam doporučených a nevyhnutných vecí: ponožky, spodné prádlo, uterák,
zubná hygiena, telový šampón, plavky (na vodné hry), krém na opaľovanie, repelent,
aspoň 2 tričká s krátkymi rukávmi, 2 s dlhými (alebo košele), mikinu, vetrovku
(najlepšie nepremokavú), nohavice dlhé + náhradné, krátke nohavice, tepláky,
pršiplášť, pevnú obuv, náhradnú obuv, papuče, pokrývku hlavy, biblia (ak deti
majú), zošit (formát A5), farbičky, pero.
Nie sú potrebné: toaletný papier, mydlo, baterka
Doporučujeme nedávať: cennosti, prehrávače, tablety, veľa peňazí. Vedúci
nezodpovedajú za veci im zverených detí.
Na detskom tábore nedovoľujeme používanie mobilu deťom. Zo skúseností z
minulých rokov prosíme rodičov, aby svojim deťom nedávali mobil. Používanie
mobilov narúša priebeh tábora, zhoršuje sústredenie detí na prebiehajúci program a
hlavne psychicky dieťa zaťažuje, pretože mnohé deti sú po telefonátoch s rodičmi
rozhodené a smutné. Dieťa je schopné vydržať 5 - 6 dní bez používania mobilu, aj
bez komunikácie s rodičmi. Pre prípad potreby je Vám k dispozícii telefonicky
určená zodpovedná osoba, ktorá Vám poskytne informácie o Vašom dieťati.
Informácie o telefonickom kontakte a čase, kedy môžete volať, dostanete pri
prezentácii na začiatku tábora.
Pri účastníkoch 12+ tábora odporúčame rovnako zvážiť potrebu mobilu. Prosíme,
aby ste upozornili deti, že pri niektorých častiach programu budú mobily účastníkom
odobrané.
Neodporúčame rodičom návštevy detí počas tábora. Také lúčenie býva omnoho
náročnejšie ako na začiatku tábora. Zároveň návštevy rodičov ťažko prežívajú
ostatné deti. Pokiaľ predsa len chcete prísť navštíviť dieťa, je potrebné si dohodnúť
túto návštevu vopred telefonicky s hlavným vedúcim, resp. zodpovednou osobou na
tábore.

V. Harmonogram tábora
Orientačný harmonogram detského tábora
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12.30
13.00
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15.00
17.30
19.00
20.00
20.30
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24.00

porada vedúcich
budíček detí gitarou
rozcvička, hygiena
stíšenie na izbách
raňajky
lekcia
desiata
hry vonku, v lese (pri zlom počasí v chate)
obed
poobedňajšia siesta, voľný program s dozorom (športy, dielne)
olovrant
hry vonku, v lese (pri zlom počasí v chate)
večera
večerný program (vonku, pri ohni)
hygiena
večerné stíšenie na izbách
večierka detí
večierka vedúcich

Orientačný harmonogram 12+ tábora
7.00
7.30
7.45
8.00
8.30
9.30
12.30
13.00
15.00
15.00
17.30
19.00
20.30
21.30
22.00
24.00

porada vedúcich
budíček dorastu gitarou
rozcvička, hygiena
stíšenie na izbách
raňajky
workshopy (desiata)
obed
poobedňajšia siesta, voľný program s dozorom (športy, dielne)
olovrant
hry vonku, v lese (pri zlom počasí v chate)
večera
večerný program, lekcia (vonku, pri ohni)
debatné skupinky
hygiena
večierka
večierka vedúcich

S pozdravom,
Ľubo a Marianna Slávikoví

Kontakt pre prípadné otázky k registrácii: Zuzana Némethová,
0907 563 982, kontakt@carmel.sk
Registrácia a bližšie informácie na stránke www.carmel.sk
Kontakt počas táborov: Zuzana Némethová, Marianna Sláviková

