
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine 

M. R. Štefánika 13, 036 01 MARTIN 

organizuje 

Letný tábor – Open Camp 

18.8.2020 – 23.8.2020 

Liptovský Trnovec  

Milý mládežník, milá mládežníčka, milý konfirmand i milá konfirmandka!  
Aj tento rok sme pre Teba pripravili letný tábor, v Liptovskom Trnovci.  
Bude to týždeň plný oddychu, radosti, hier a spoločenstva pri Božom slove. 

TERMÍN: 18.8.2020 – 23.8.2020  

MIESTO: Liptovský Trnovec, fara 

CENA: 80 € – pre členov martinskej evanjelickej mládeže a konfirmandov 

Cena zahŕňa: Ubytovanie, strava 3x denne. 
Celkové náklady na jedného účastníka sú 110 € - zvyšok dopláca ECAV zbor v Martine. 

ČO SI ZOBRAŤ? Kartičku poistenca, občiansky preukaz, vreckové, pevnú turistickú obuv, 

teplé i ľahšie oblečenie, pršiplášť, ruksak, hygienické potreby, prezuvky, písacie potreby, 
fľašu na vodu. A nezabudnúť na Bibliu! 

AK SI UŽ ROZHODNUTÝ, MUSÍŠ SPRAVIŤ NASLEDOVNÉ:  

1. Vyplnenú záväznú prihlášku a poplatok 80 € odovzdať na farskom úrade najneskôr 
do 10.7.2020. 

2. Zúčastniť sa na organizačnom stretnutí, ktoré bude v piatok 14.8.2020 o 17:00 na fare 
v Martine. Tu bude potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu, prehlásenie 
o bezinfekčnosti (nie staršie ako jeden deň (pred odchodom do tábora)), (tlačivá budú 
k dispozícií na farskom úrade), potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (vydá lekár).  
Účasť na organizačnom stretnutí je pre záujemcov pobytu nutná!!! 

ODCHOD: 

18.8.2020, 17:02 z Vrútok (stretneme sa na vlakovej stanici vo Vrútkach o 16:40) 

PREDPOKLADANÝ PRÍCHOD: 

23.8.2020, 19:00 do Vrútok (z Liptovského Trnovca, odchod autobusu 17:23) 

Na otázky ohľadom tábora Vám radi odpovieme na tel. č.: 0917 509 244 – Naďa Bukovinská 



Z á v ä z n á   p r i h l á š k a   (18. – 23.8.2020) 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

PSČ a mesto: 

Mail: 

Telefón: 

Telefón rodiča: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Zdravotná poisťovňa: 

Zdravotné problémy (alergie, lieky): 

 

Podpis rodiča: 

Údaje v tejto prihláške budú použité len pre potreby organizácie, nebudú publikované alebo 
neoprávnene poskytnuté tretím osobám. 

 

Prijaté dňa: .............................. Zaplatený poplatok: .............................. 

 


