
Celocírkevní letní biblický tábor pro děti a dorostence v Hamštejně

Celocírkevní letní biblický tábor pro děti a dorostence organizuje Evangelická církev a.v. v České republice 
od  pondělí  11.  července  2022  do soboty  16.  července  2022  v Penzionu Hamštejn,  Hamštejn  2,  468  22 
Železný Brod.

Penzion Hamštejn je útulný, rodinný penzion v krásné přírodě s výhledem na Český ráj. Nachází se v klidné 
lokalite bez silničného provozu v okolí penzionu. V blízkosti je velké hřiště, dětské hřiště i jiné prostory pro 
hry  a  další  vnější  aktivity  v  rámci  programu  našeho  tábora.  Program  uvnitř  se  bude  odohrávat  ve 
společneských místnostech v prostorách penzionu. 

Děti i dorostenci budou ubytováni v prostorech Penzionu Hamštejn. Pro ubytování jsou určeny několika-
lůžkové  pokoje.  Strava  je  celodenní,  podávat  se  bude  5x  denně  a  o  pitný  režim  bude  také  postaráno. 
Domluva na individuálním stravování v případě diet a alergií je možná.

Téma letošního Celocírkevního biblického tábora je Autoškola, která děti a dorostence povede a provede 
biblickými příběhy i veškerými aktivitami. Tábor je určen pro děti od 6 let (a absolvování prvního ročníku 
základní školy) a dorostence do 16 let. Hlavní vedoucí tábora je bratr Ondrej Kotsch, který společně s bratry 
a sestrami: farář Dominik F. Žbánek, Ján Boháčik, Ivana Talárová, Michaela Miková a Tamara Čopová zajistí 
program tábora,  organizaci  a  veškeré aktivity.  Za zdravotní  péči  bude během celého tábora odpovědná 
Mudr. Silvia Bunčiaková.

Doprava na tábor je zajištěna vlakem z Prahy a zpět. Samostatná doprava na a z tábora je možná. Místo 
organizovaného odjezdu a příjezdu je z Hlavního nádraží v Praze: 

- odjezd: pondělí 11. července 2022 v 10:00 (před budovou Hl. n. - ulice Opletalova)
- příjezd: sobota 16. července 2022, předpokládaný čas 14:35

Při odjezdu na tábor se odevzdává Potvrzení lékaře, kopie kartičky pojišťovny, případně Občanský průkaz, 
Covid dokumenty dle aktuální situace. 

Cena tábora pro jedno dítě 3900,-Kč (Cena zahrnuje: Ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, cestu, dozor, 
pojištění, odměny). Tábor finančně podporuje ECAV v ČR z Fondu rozvoje. 

Platbu realizujte formou převodu na účet: 
- číslo účtu: 579913 / 0300 
- variabilní symbol: 1167 
- do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte (dětí), za které provádíte platbu. 

Pokud nemáte k dispozici možnost platit převodem, je možné zaplatit i v hotovosti u bratra Kotschě, nebo 
na farním úřadě Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru - V Jirchářích 152/14, Praha.

Přihlašování na tábor je možné zaslaním přihlášky na mail ondrej.kotsch@ecav.cz do pátku 31. května 2022. 

Pro další informace kontaktujte: Ondrej Kotsch, ondrej.kotsch@ecav.cz, 737 590 784.



Platnost přihlášky

Přihláška do tábora je platná: 
- po zaslání podepsané přihlášky na ondrej.kotsch@ecav.cz (přihlášku podepisuje zákonný zástupce 

dítěte/dětí)
- po uhrazení poplatku na účet církve
- po předání (na místě odjezdu) Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte*
- po podepsaní (na místě odjezdu) prohlášení o bezinfekčnosti. 

* o Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte požádejte lékaře Vašeho dítěte

Praktické pokyny 

Dítě vybavte přiměřeným oblečením pro slunečné i deštivé počasí: pyžamo, přezůvky, sportovní oblečení, 
pokrývka hlavy, pláštěnka, sluneční brýle,  obuv - sportovní,  pevná (nepromokavá) na turistiku, sandály, 
dostatečné množství ponožek a spodního prádla na každý den. Myslite na hygienické potřeby: Ochranná 
rouška (dle aktuální situace), sprchový gel (mýdlo), šampon, zubní kartáček a pasta, hygienické kapesníky, 2 
ručníky, krém na opalování, pytel na špinavé prádlo, repelent (případně repelentní náramek). Také přibalte 
baterku, malý batůžek, blok, psací potřeby a kapesné dle vlastního uvážení.

Pokud Vaše dítě  pravidelně  užívá léky, prosíme Vás, označte je jménem dítěte a přesným dávkováním a 
předejte Mudr. Silvii Bunčiakové v den odchodu. 

Nedoporučujeme  brát  si  na  tábor  mobilní  telefony,  elektroniku  a  jiné  cennosti  -  pouze  na  vlastní 
zodpovědnost. Během dne bude vyhrazen čas na telefonování - zpravidla po obědě v čase osobního volna. 
Za ztracené nebo poškozené přístroje a věci neručíme. 


