VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA LETNOM FARSKOM TÁBORE 2022
1.

Organizátor tábora

1. Hlavným organizátorom Letného farského tábora 2022 (ďalej len
„tábor“) je BUĎ ZMENOU, o.z. Spoluorganizátormi sú BUĎ ZMENOU
TM, o.z., RKC farnosť Melek a RKC farnosť Tesárske Mlyňany.
2. Viac informácií o organizátorovi: www.budzmenou.sk.
2.

Charakter tábora

1. Letný farský tábor nie je zotavovacím podujatím v zmysle vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie
podujatia.
2. Pod pojmom farský tábor sa rozumie, že ide o podujatie
organizované v kresťanskom duchu, čo musí rešpektovať každý
účastník tábora a že je tábor je určený prioritne pre deti a mládež
z farnosti Melek a z farnosti Tesárske Mlyňany.
3.

Dátum tábora

Termín tábora je 3. – 9. júl 2022 (nedeľa- sobota, 6 nocí).
4.

Miesto uskutočnenia, ubytovanie

1.
Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Vršatec, Vršatské
Podhradie.
2.
Ubytovanie je v 3 až 5 lôžkových izbách, ktoré boli kompletne
zrekonštruované. Každá izba má svoju kúpeľňu so sociálnym
zariadením a sprchovým kútom.
3.
Deti sú ubytované podľa veku a pohlavia. Požiadavke na
spoločné ubytovanie organizátor vyhovie len v rámci ubytovacích
možností.
5. Doprava

1. Organizátor zabezpečuje pre účastníkov tábora spoločnú
dopravu autobusom.
2. Konkrétny čas odchodu na tábor a príchodu z tábora bude
oznámený prostredníctvom SMS.
3. Miesto pristavenia autobusu je pred budovou obecného
úradu (Melek, Žitavce) a pred kostolom (Tesárske Mlyňany).

6. Cena (hodnota) tábora
1.
Hodnota tábora je 170 €. Rozdiel ceny je krytý z výťažku z predaja
vianočných pohľadníc a vianočných dekorácií, z darov, príp. dotácií
a z príjmu 2% z dane.
2.
V cene je zahrnuté: doprava tam a späť, ubytovanie (6 nocí), strava
5x denne, pitný režim, program, odmeny v súťažiach, materiálno- technické
zabezpečenie. Poistenie organizátor nezabezpečuje.
3.
Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať zálohu vo výške 10 €.
Záloha je vratná len v prípade, že sa miesto obsadí iným účastníkom. Za
účastníka sa dieťa považuje až uhradením zálohy.
4. Poplatok za tábor je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na č. účtu
SK0783300000002701289141 vedený vo Fio banke (do poznámky uveďte meno
dieťaťa).
5. Zvyšnú cenu (cena po odpočítaní zálohy) je potrebné uhradiť najneskôr do 10.06.2022.
7. Stravovanie
1.
2.

Strava je podávaná 5x denne.
Počas celého dňa sú k dispozícii nápoje a je dodržiavaný pitný
režim.
3.
V prípade, ak dieťa musí dodržiavať určité obmedzenia
v strave (napr. alergia na vybrané druhy/ zložky potravín), zákonný
zástupca je povinný informovať o tom organizátora na prihláške.
V prípade, že zdravotné komplikácie nastanú až po odovzdaní
prihlášky, zákonný zástupca informuje o tom organizátora tábora bezodkladne.
8. Program

1. V prípade, že dieťa ide do nášho tábora po prvý krát,
odporúčame prečítať si bližšie informácie o histórii a charaktere
nášho tábora na www.budzmenou.sk.
2. Cieľom tábora je ponúknuť deťom a mladým ľudom možnosť
prežiť kvalitný čas plný nových zážitkov, priateľstiev, zábavy,
radosti a duchovného povzbudenia.
3. Program je záväzný pre všetkých účastníkov tábora. Účastník
tábora je povinný dodržiavať naplánovaný program.
4. Súčasťou programu sú hry, súťaže (športové,
vedomostné, netradičné, tanečné,...), spoločná modlitba,
(každodenná) sv. omša, výlety do prírody, program
s kňazom.
9. Vreckové
Vzhľadom na skutočnosť, že všetko potrebné budú mať účastníci tábora
zabezpečené, odporúčame deťom dať iba primerané vreckové a len v takej
výške, koľko chcete, aby minuli- pri mladších účastníkoch je možné
odovzdať vreckové organizátorom (v obálke s uvedením mena a priezviska
dieťaťa).

10. Neúčasť dieťaťa v tábore, zrušenie pobytu účastníka organizátorom
1. Poplatok za tábor sa vracia len pri ochorení dieťaťa, po predložení lekárskeho potvrdenia.
2. Ak zákonný zástupca dieťaťa zruší prihlášku po 10.06.2022, vzhľadom na už vzniknuté
náklady, organizátor vráti 50% uhradeného príslušného poplatku za tábor, ak sa
nedohodnú inak. Na miesto dieťaťa, ktorého účasť sa ruší, je možné nájsť náhradu.
11. Predčasné opustenie tábora

1. Základné lieky pri bežných ochoreniach a úrazoch (bolesť hrdla, odreniny,..) sú
poskytované účastníkom tábora bezplatne.
2. Pri prejave závažného ochorenia účastníka tábora zabezpečí organizátor tábora
vyšetrenie u lekára a oboznámi zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnom stave dieťaťa.
V prípade, že dieťa nebude môcť na základe vyjadrenia lekára pokračovať ďalej v pobyte,
rodič je povinný zabezpečiť odvoz dieťaťa domov na vlastné náklady a to v príslušný deň
zistenia tejto skutočnosti alebo najneskôr v doobedňajších hodinách nasledujúceho dňa,
pokiaľ sa s organizátorom nedohodnú inak, alebo si to nevyžaduje inak zdravotný stav
dieťaťa. Organizátor vráti rodičom tohto účastníka tábora primeranú pomernú časť ceny
tábora.
3. Po príchode na tábor sú účastníci oboznámení s táborovým
poriadkom. V prípade opakovaného porušovania táborového
poriadku dieťaťom alebo v prípade hrubého porušenia táborového
poriadku má organizátor tábora právo vylúčiť dieťa z tábora a
požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa na vlastné
náklady bez nároku na vrátenie pomernej časti ceny tábora. Zákonný
zástupca je povinný prísť prevziať dieťa najneskôr do 24 hod od
požiadania organizátora o prevzatie dieťaťa.
4. Nárok na vrátenie pomerenej časti z ceny tábora nevzniká ani v prípade predčasného
opustenia tábora na požiadanie zákonného zástupcu dieťaťa, ak nejde o zdravotné
problémy dieťaťa.
12. Komunikácia s deťmi počas tábora

1. Zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa do tábora obdrží
SMS s informáciou o mene a telefonickom kontakte osoby
prostredníctvom ktorej je možné kontaktovať sa s dieťaťom.
2. V prípade, ak dieťa bude mať k dispozícii vlastný mobilný
telefón, bude mu na začiatku pobytu odobratý a bude mu vydaný
každý deň len v rámci vymedzeného času (napr. poobedňajší
odpočinok) podľa programu.
3. Rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej
časti tábora bez platného zdravotného preukazu a súhlasu
hlavného vedúceho tábora. Návštevy dieťaťa v tábore
neodporúčame.
13. Povinnosti pri nástupe dieťaťa na tábor
Pri nástupe na tábor je zákonný zástupca dieťaťa povinný odovzdať prehlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa (kvôli aktuálnosti znenia tlačivo bude k dispozícii až v júni),
v obálke s menom dieťaťa preukaz poistenca (postačuje aj fotokópia) a lieky (ak dieťa
užíva).

14. Táborový poriadok (výňatok)

3.
4.
5.

6.

1. Účastníkom sa zakazuje priniesť, používať alebo zakúpiť počas
tábora:
• ostré predmety, vrátane nožov
• elektrospotrebiče, okrem spotrebičov na baterky
• potraviny okrem sladkostí, nápojov, ovocia
• pyrotechniku, zápalky, zapaľovače
• chemické, horľavé a iné nebezpečné látky
• alkohol, cigarety, iné omamné látky, energetické nápoje
V prípade nedodržania tohto ustanovenia, organizátor tábora si
vyhradzuje právo príslušnú vec zadržať a zneškodniť, príp. odovzdať
zákonnému zástupcovi pri ukončení tábora.
2. Zakazuje sa akékoľvek fyzické a psychické násilie a nátlak,
agresivita, neslušné správanie, používanie vulgarizmov, nebezpečné správanie,...
Odmietnutie účasti na stanovenom programe je neprípustné.
Organizátor tábora nezodpovedá za prinesené cennosti, osobné veci detí, vreckové.
Účastník tábora je povinný rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné, hygienické,
protipožiarne a iné predpisy rekreačného zariadenia.
V prípade, ak dieťa v rámci tábora poškodí zariadenie strediska, dopravcu, alebo majetok
organizátora tábora, príp. spôsobí škodu počas táborového programu je zákonný
zástupca o tejto skutočnosti priebežne informovaný a je povinný vzniknutú škodu pri
preberaní dieťaťa uhradiť.
15. Čo si zbaliť do tábora

1. fľaša na nápoje – odporúčame min. 2x 0,5 l fľaša (výlet)
2. športové oblečenie (tričká s krátkym rukávom, tričká s dlhým
rukávom, tepláková súprava, hrubší sveter/ mikina, tenká vetrovka
(večerné posedenie vonku), krátke nohavice, ...) - pri balení myslite na
to, že pri športovom zápolení môže toto oblečenie zozelenieť
Odporúčame zabaliť aj staršie športové oblečenie.
3. pyžamo
4. šiltovka alebo iná pokrývka hlavy
5. pršiplášť/ nepremokavá vetrovka s kapucňou (+ dáždnik- nestačí
však len dáždnik, zle sa s ním chodí po lese )
6. spodnej bielizne a ponožiek zabaliť radšej viac, aby si počas tábora
nemuseli deti nič prať
7. obuv: športová obuv (tenisky) + obuv s pevnou podrážkou (botasky)- aj keď
neabsolvujeme vysokohorskú túru, obuv s pevnou podrážkou je potrebná, nakoľko pri
mäkkých podrážkach na túre, či dlhšej prechádzke deti trpia a nevychutnajú si výlet (2x
tenisky v prípade, že dieťa nemá botasky- ak by nám pršalo)
8. prezuvky + šľapky do sprchy
9. hygienické potreby (kefka, pasta, šampón, sprchový gél,..), uterák, osuška, vreckovky
10. baterka
11. deka/ karimatka- na sedenie v tráve (vonku)
12. repelent proti kliešťom, proti komárom
13. (malý) ruksak na výlet (nie taška cez plece)
14. vreckové

Tešíme sa na všetkých

a veríme, že prežijeme týždeň plný zábavy a duchovného povzbudenia. 

