
Krátky Rodinný Tábor ECAVZA 2020 
 D O M O V 

Aký je tvoj vysnívaný domov? Čo si nesieš zo svojho domova? Môže byť cirkev pre teba domovom? Ako si 
nájsť miesto v takom domove? Je nebo tvoj nebeský domov? Takéto a možno a ďalšie rôzne otázky a témy 
chceme na tohtoročnom tábore rozoberať. Chceli by sme o tom nielen veľa počuť, ale aj veľa diskutovať. Poď 
to s nami zažiť! 

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. Tábor je prioritne určený pretých, ktorí navštevujú ECAVZA alebo EMŠ. 

 
Termín: 13.-16. 8. 2020 (začíname vo štvrtok večerou a končíme v nedeľu obedom) 

Rečník: Peter Hrubo, riaditeľ Tréningového centra Kompas v Žiline 

Miesto: Konferenční centrum Malenovice, www.malenovice.com, GPS: 49.573839, 18.412554 

Ubytovanie: v 1, 2, 3, 4 posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, rodinné izby 

Doprava: vlastná (tam aj späť) 

Cena: pri prihlásení do 19. 7. 2020: 85 EUR/pobyt/dospelá osoba; 65 EUR/pobyt/dieťa (dieťa do 12 rokov) 

pri prihlásení od 20. 7. do 2. 8.: 89 EUR/pobyt/dospelá osoba; 69 EUR/pobyt/dieťa (dieťa do 12 rokov) 

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

Storno poplatky:  v prípade odhlásenia z tábora do 19. júla bude vrátená plná výška poplatku, 
v prípade odhlásenia sa po 2. 8. (75%-né storno). 

Prihlášku prosíme priniesť na farský úrad (pondelok – piatok od 9:00 – 12:00, v nedeľu od 8:30 – 8:50) alebo 
zaslať mailom na kontaktný mail nižšie. Platba v hotovosti na fare alebo prevod na účet CZ (VS:456). 
Prihláška je platná až po zaplatení poplatku za celý pobyt. IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268 
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 2020 

 

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 (odveziem niekoho) 

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. 

___________________ 
podpis 


