
Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov v Hamštejně

Celocirkevný  letný  biblický  tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od 
pondelka 11. júla 2022 do soboty 16. júla 2022 v Penzione Hamštejn, Hamštejn 2, 468 22 Železný Brod.

Penzión Hamštejn je útulný,  rodinný  penzión v krásnej  prírode s výhľadom na Český  raj.  Nachádza sa v tichej 
lokalite bez cestnej premávky v okolí penziónu. V blízkosti je veľké ihrisko, detské ihrisko aj iné priestory na hry a 
ďalšie vonkajšie aktivity v rámci programu nášho tábora. Program vo vnútri sa bude odohrávať  v spoločenských 
miestnostiach v priestoroch penziónu. 

Deti a dorastenci budú ubytovaní v priestoroch Penziónu Hamštejn. Na ubytovanie sú určené niekoľkolôžkové izby. 
Strava je celodenná, podávať  sa bude 5x denne a o pitný  režim bude tiež  postarané. Dohovor na individuálnom 
stravovaní v prípade diét a alergií je možný.

Téma tohtoročného Celocirkevného biblického tábora je  Autoškola,  ktorá deti  a  dorastencov povedie a  prevedie 
biblickými príbehmi  i  všetkými aktivitami.  Tábor  je  určený  pre  deti  od 6  rokov (a  absolvovaní  prvého ročníka 
základnej školy) a dorastencov do 16 rokov. Hlavný vedúci tábora je brat Ondrej Kotsch, ktorý spoločne s bratmi a 
sestrami: farár Dominik F. Žbánek, Ján Boháčik, Ivana Talárová, Michaela Miková a Tamara Čopová zaistia program 
tábora, organizáciu a všetky aktivity. Za zdravotnú starostlivosť bude počas celého tábora zodpovedná Mudr. Silvia 
Bunčiaková.

Doprava  na  tábor  je  zaistená  vlakom  z  Prahy  a  späť.  Samostatná  doprava  na  a  z  tábora  je  možná.  Miesto 
organizovaného odchodu a príchodu je z Hlavnej stanice v Prahe:

- odchod: pondelok 11. júla 2022 o 10:00 (pred budovou Hl. n. - ulica Opletalova) 
- príchod: sobota 16. júla 2022, predpokladaný čas 14:35

Pri odchode na tábor sa odovzdáva Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, kópia kartičky poistenca, prípadne 
Občiansky preukaz, Covid dokumenty podľa aktuálnej situácie.

Cena tábora pre jedno dieťa 3900,-Kč (Cena zahŕňa: ubytovanie, stravu 5x denne, pitný režim, cestu, dozor, poistenie, 
odmeny). Tábor finančne podporuje ECAV v ČR z Fondu rozvoja.

Platbu realizujte formou prevodu na účet:
- číslo účtu: 579913/0300
- variabilný symbol: 1167
- do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa (detí), za ktoré vykonávate platbu.

Pokiaľ  nemáte k dispozícii  možnosť  platiť  prevodom, je možné zaplatiť  aj  v hotovosti  u brata Kotscha, alebo na 
farskom úrade Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru - V Jirchářích 152/14, Praha. 

Prihlasovanie na tábor je možné zaslaním prihlášky na mail ondrej.kotsch@ecav.cz do piatku 31. mája 2022.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Ondrej Kotsch, ondrej.kotsch@ecav.cz, 737 590 784.



Platnosť prihlášky

- po zaslaní podpísanej prihlášky na ondrej.kotsch@ecav.cz (prihlášku podpisuje zákonný zástupca dieťaťa/
detí)

- po uhradení poplatku na účet cirkvi
- po odovzdaní (na mieste odchodu) Potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa*
- po podpísaní (na mieste odchodu) vyhlásenia o bezinfekčnosti.

* o Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa požiadajte lekára Vašeho dieťaťa

Praktické pokyny

Dieťa  vybavte  primeraným  oblečením  pre  slnečné  aj  daždivé  počasie:  pyžamo,  prezuvky,  športové  oblečenie, 
pokrývka hlavy, pršiplášť, slnečné okuliare, obuv - športová, pevná (nepremokavá) na turistiku, sandále, dostatočné 
množstvo  ponožiek  a  spodnej  bielizne  na  každý  deň.  Myslite  na  hygienické  potreby:  Ochranné  rúška  (podľa 
aktuálnej situácie), sprchový gél (mydlo), šampón, zubná kefka a pasta, hygienické vreckovky, 2 uteráky, krém na 
opaľovanie,  vrecúško na  špinavú bielizeň,  repelent  (prípadne repelentný  náramok).  Tiež  pribaľte  baterku,  malý 
ruksak, blok, písacie potreby a vreckové podľa vlastného uváženia.

Pokiaľ  Vaše  dieťa  pravidelne  užíva  lieky,  prosíme  Vás,  označte  ich  menom  dieťaťa  a  presným  dávkovaním  a 
odovzdajte Mudr. Silvii Bunčiakovej v deň odchodu. 

Neodporúčame brať si na tábor mobilné telefóny, elektroniku a iné cennosti – iba na vlastnú zodpovednosť. Počas 
dňa bude vyhradený čas na telefonovanie – spravidla po obede v čase osobného voľna. Za stratené alebo poškodené 
prístroje a veci neručíme.


