
Prihláška
Základné info o dieťati:

Meno a priezvisko:

———————————————————————-

Adresa:

———————————————————————-

Dátum narodenia:        Číslo zdrav. poisťovne:

—————————-      ————————————

Meno rodiča/zákonného zástupcu (ZZ):

———————————————————————-

Kontakt na rodiča/ZZ: 
tel., mail

———————————————————————-

Doplňujúce info o dieťati:

Lieky, alergie, špeci potreby…

———————————————————————-

Dátum: Podpis rodiča/ ZZ:

——————————          ————-——————-

Podpisom súhlasím so spracovaním osobných 
údajov  rodiča/ZZ aj dieťaťa v zmysle GDPR:

Dátum: Podpis:

————————     ——————————————

Dôležité info pre rodičov 
Náplňou stretnutí sú aj rôzne tvorivé pracovné 
dielne, ktorých výrobky si potom deti odnášajú 
domov a jeden výlet. Náklady na tieto pomôcky 
sú zohľadnené v cene tábora.  

Prosíme, aby ste sumu 40€ uhradili na účet: 
SK02 8360 5207 0042 0346 3222  mBank  
a pridali meno die︎ťať ︎a pre definovanie platby. V 
prípade otázok kontaktujte farára Tibor Jančíka 
0905 937 849  jancik.tibor@gmail.com. 
Deť︎om zo sociálne slabších rodín je možné 
pomôcť ︎ sponzoringom tábora až do výšky 
100%.

Môžu sa na tábore podieľať aj rodičia? 

Áno, rodičia môžete sponzorsky zabezpečiť ︎ 
pitie: vody (nie sladké Coly a pod.) džúsy, 
olovranty, nejaké koláče, možno hotové 
chlebíky, ovocie… 
Ak má vaše dieťa nejaké zdravotné, alebo 
stravovacie obmedzenie, alebo užíva pravidelne 
nejaké lieky, treba o tom vopred informovať 
vedúcich tábora v prihláške a aj osobne v prvý 
deň tábora ráno. Je treba priniesť i kópiu 
kartičky poistenca, keby niečo… ale snáď nič.  

www.ecavsc.sk

Skúška  
ODVAHY 
Niektoré rozhodnutia sú ľahké. Vyberáme si, čo 
budeme jesť na raňajky, aké oblečenie budeme 
nosiť. Ale rozhodovanie môže byť aj zložité…

Denný biblický 
tábor 

15.7.-19.7.2019



Prihláška

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste pozorne vyplnili 
prihlášku, sú v nej uvedené všetky potrebné 
informácie k dennému táboru. 

Prihlasovanie sa uzatvára 30.júna 2019. Po tomto 
termíne sa treba informovať︎ o tom, či sú ešte voľné 
miesta. Celková kapacita tábora je 27 miest. 

Papierovú prihlášku (na druhej strane) prosím 
vyplňte paličkovým písmom, je dôležité vyplniť ︎ 
všetky políčka. Vyplnenú prihlášku prineste osobne, 
poš l i t e poš t ou , a lebo sken ema i lom na  
jancik.tibor@gmail.com. 

poštová adresa: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Senec, Školská 1, 903 01 Senec 

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne tábora 
nás prosím kontaktujte mailom na adrese: 
jancik.tibor@gmail.com. alebo telefonicky na 0905 
937 849 (Tibor Jančík, farár). 

Dieť︎a je prihlásené doručením vyplnenej prihlášky a 
zaplatením poplatku. 
Je potrebné priniesť aj︎ kópiu kartičky poistenca pre 
prípad úrazu… sú to deti…. 

Die ︎ťa sa prihlasuje na denný tábor na celý týždeň, 
pretože jednotlivé dni na seba svojimi aktivitami 
nadväzujú a bola by škoda, keby o niečo dôležité 
prišli. Posledný deň - v piatok podvečer je 
ukončenie tábora, na ktoré sú pozvaní aj rodičia. 

Čo je denný tábor? 

Denný tábor je nová aktivita pre deti z nášho 
cirkevného zboru, ale aj pre všetky ostatné deti zo 
Senca, z okolia, ktoré nechcú len tak sedieť doma 
cez prázdniny a nudiť sa, majú záujem dozvedieť︎ 
sa niečo nové aj cez prázdniny. Neboj sa, nejde o 
žiadnu školu! Ide o zábavu…

Pre koho je denný tábor určený? 
Ak máš od 7 do 12 rokov, a vek písať a čítať :-) 
tak je to v pohode a môžeš prísť. Nezabudni sa 
pred tým ešte spýtať rodičov, či môžeš. Nemusíš 
patriť do žiadneho zboru, či cirkvi, k nám môžu 
prísť všetky deti. Zober so sebou kamaráta, aby si 
na začiatok nebol sám. Po prvom dni ich budeš 
mať plno…

Načo je dobrý denný tábor? 

Je to možnosť︎, ako výjsť︎ v ústrety Vám - rodičom, 
ktorí nemôžete kvôli práci tráviť︎ so svojimi deť︎mi 
celé letné prázdniny. Pre deti je pripravený 
zmysluplný program, nenásilnou, ľahkou „letnou“ 
formou priblížime deťom, v čom spočíva odvaha, 
zistia, že pre dobré a správne veci sa oplatí byť 
vytrvalý, aj keď to okolie nechápe. Toto všetko 
zistíme na príbehu odvážneho muža Daniela. S 
odvahou začal v mladosti a vydržalo mu to až do 
staroby. Nebol v tom sám. Boh bol s ním a preto 
mohol stráviť chvíle na neobvyklých miestach. 
Chceme  povzbudzovať deti robiť v živote správne 
rozhodnutia, stáť si v slove, ctiť si vernosť a 
dôverovať Pánu Bohu. Na večer sa vrátia domov, 
aby Vám o všetkom, čo sa dozvedel porozprávali.

Kde sa koná denný 
tábor? 

Školská 1, to je naše 
miesto pre denný tábor, 
takmer na konci pešej 
zóny, oproti Gymnáziu A. 
Bernoláka je náš kostol a 
zborová miestnosť, dvor… 
Tam zaž i j eme všetky 
úžasné dobrodružstvá.

Kedy mám prísť a kedy 
odsíť? 

No, ráno od približne 8,30 
až do poobedia 16:00 
sme tam pre teba. Po 
skončení môže odísť sám 
domov, alebo počkáš na 
rodičov, ale neboj sa 
nevyhodíme ťa :-)

Budeme aj niečo jééééésť? 
 
Jasnééééé! Počas tábora je postarané o vaše 
brušká. Desiatu si môžeš priniesť, alebo môžu 
rodičia pripraviť pre všetkých niečo malé - možno si 
niečo pripravíme aj sami. Obed bude v jedálni 
(polievka + druhé jedlo + keks a pitie) a na olovrant 
bude tiež niečo malé. Počas celého dňa je 
postarané aj o pitný režim. 

Cena denného tábora je 40€  
za 5 dní, čo je fajn :-)


