
Krátky Rodinný Tábor 2018 
Na ceste... 

Byť „na ceste“ znamená ísť odniekiaľ niekam. Byť v procese. Nestáť. Občas na rušnej križovatke, kde je 
potrebné rozhodnúť sa rýchlo. Občas zablúdiť do slepej uličky, z ktorej na prvý pohľad niet úniku. Občas sa 
trmácať po výmoľoch a niekedy sa nechať komfortne unášať pohodlnou cestou. 

Na ceste... ku komu? Na ceste... odkiaľ? Na ceste... kam? Viac prezradí KRT 2018. 

Krátky Rodinný Tábor organizuje cirkevný zbor ECAV Žilina (cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku Žilina, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina) 

Tábor je určený pre rodiny s deťmi, strednú generáciu, mladé manželské páry, ale aj pre tých, ktorí sú bez 
partnera alebo detí, a chcú prežiť čas pri biblických zamysleniach, diskusiách, hrách, prechádzke v prírode, či 
modlitbách a rozhovoroch. 

 
Termín: 9.-12.8.2018 (začíname vo štvrtok večerou a končíme v nedeľu obedom) 

Rečníci: Bevan Stein (OZ Otcovo srdce) a farár ECAV Žilina Marián Kaňuch 

Miesto: Hotel Studnička, Námestovo, www.hotelstudnicka.sk, GPS: 49.411678, 19.503191 

Ubytovanie: v 2, 3 a 4 posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením 

Doprava: vlastná (tam aj späť) 

Cena: pri prihlásení do 30. júna 2018: 60 EUR/pobyt/dospelá osoba; 40 EUR/pobyt/dieťa (dieťa do 12 rokov) 

pri prihlásení od 1.júla 2018: 65 EUR/pobyt/dospelá osoba; 45 EUR/pobyt/dieťa (dieťa do 12 rokov) 

V cene je zahrnuté 3x ubytovanie, 3x denne strava a režijné náklady spojené s realizáciou tábora. 

Storno poplatky:  v prípade odhlásenia z tábora do 30.júna bude vrátená plná výška poplatku 
v prípade odhlásenia sa po 1.júli bude vrátená polovica výšky poplatku (50%-né storno) 

Prihlášku spolu s poplatkom za celý pobyt prosíme priniesť na farský úrad (pondelok – piatok od 9:00 – 12:00 
hod., v nedeľu od 8:30 – 8:50 hod.). Prihlášku je možné poslať aj na kontaktný mail. 
Prihláška je platná až po zaplatení poplatku za celý pobyt. 
Všetkým prihláseným budú pred odchodom zaslané podrobnejšie informácie o tábore. 

Kontaktná osoba: Ján Šimko, 0908 702 477, simkoj@gmail.com 

Veríme, že spoločne prežitý čas prispeje k budovaniu vzťahov, utuženiu spoločenstva, novým výzvam 
v našich životoch i príjemným spomienkam. 
 

 
P R I H L Á Š K A – KRT 2018 

 

Meno a priezvisko 1: _______________________________________________ 

Meno a priezvisko 2: __________________________________________ 

Meno a priezvisko 3: __________________________________________ 

Meno a priezvisko 4: __________________________________________ (ak viac – druhá strana) 

Z toho počet dospelých: ___________ 

Počet detí: _______ (3-12 r.)                    _____________ (0-3 r. bez nároku na stravu a lôžko) 

Vlastné auto: Áno  Nie  Počet voľných miest v aute 

Telefón:  ______________________________________________ (stačí na jedného z rodiny) 

E-mail:  ______________________________________________ (stačí na jedného z rodiny) 

Ďalšie osobné údaje (adresa, dátum narodenia, ....) bude potrebné uviesť na recepcii pri ubytovaní v Hoteli Studnička. 

___________________ 
podpis 


