Vážení rodičia, milé deti,
nakoľko sa blíži termín denného letného tábora Hamuliakovo 2019, zasielame Vám touto
cestou nasledovné informácie.

Skupiny 1- 4 - deti do cca 12 rokov
Najdôležitejšie informácie:
1. Nakoľko každý deň sa ide von, prosíme, aby každé dieťa prichádzalo do tábora
už natreté opaľovacím krémom a nasprejované repelentom. Prosíme, aby ste
každý deň kontrolovali, či dieťa náhodou nechytilo kliešťa.
2. Je potrebné dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať
kolesá) a vždy mať so sebou helmu a zámok.
3. Čo s bicyklami: Hamuliakovčania povinne si berú bicykle domov,
mimohamuliakovské deti si ich môžu nechať v kultúrnom dome
1. Začiatok a koniec
Prvý deň sa stretneme v čase od 8:00 do 8:50
1. turnus (8.7.-12.7.2019) na terase kultúrneho domu / v kultúrnom dome
2. turnus (15.7.-19.7.2019) na terase kultúrneho domu / v kultúrnom dome
Poprosíme dodržať dobu príchodu do 8:50.
V pondelok v čase medzi 9:00 a 9:15 bude úvodné stretnutie všetkých detí a inštruktorov, ak
máte ako rodičia záujem, môžete sa tohto stretnutia zúčastniť.
Ukončenie: každý deň tábor končí o 16,00.
2. Program
Presný program je na stránke www.hamuliakovskedeti.sk, resp. ako príloha tohto emailu.
Na výveske v kultúrnom dome každý deň nájdete aj dodatočné informácie napr. potrebnú
dodatočnú výbavu na jednotlivé dni – zmena programu je vyhradená.
Prvý turnus:
Pondelok 8. júla: Naplánované sú tvorivé dielne a cyklotúra do okolia. Nezabudnite si
priniesť helmu a dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať kolesá).
Utorok, 9. júla: Ráno sa vyberieme do Šamorína na loďky do Kajak kánoe centra. Obed
budeme mať v Šamoríne. Plánujeme, že následne sa premiestnime do Tulicinema. Bicykle
necháme pred aquaparkom – prosím nezabudnite na zámok. Toto priestranstvo je
monitorované kamerami, takže bicykle by mali byť v bezpečí.
Streda 10. júla: Naplánované sú tvorivé dielne a cyklotúra do okolia.
Štvrtok 11. júla: PASY!!!! Ráno o 7,45 pozbierame pasy. Bez pasu nemôžeme nikoho zobrať.
O 8,00 vyrážame autobusom do Viedne - Seegrotte. Prehliadku máme o 11,00. Nakoľko je
tam chladnejšie, prosíme pribaliť HRUBÝ PULÓVER. Obed – obložený rožok. Cestou späť
podľa toho koľko času budeme mať a podľa počasia by sme sa prípadne zastavili na chvíľku
v Bergu (alebo Prellenkirchen) na plavárni. Prosím, do zvlášť tašky zabaľte deťom uterák
a plavky. Očakávaný príchod do Hamuliakova okolo 16,00 (možno neskôr, dáme vedieť
emailom).
Piatok 12. júla - Doobeda sa zahráme na ihrisku, veľkí pripravia rôzne disciplíny. Poobede
chvíľku bude deti zabávať žonglér.

Druhý turnus:
Pondelok, 15. júla: Naplánované sú tvorivé dielne a cyklotúra do okolia. Nezabudnite si
priniesť helmu a dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať kolesá).
Utorok, 16. júla: Doobeda sa vyberieme na bicykloch do Dunajskej Lužnej do Ateliéru 71
k Monike. Poobede sa pokračuje s tvorivou prácou v kultúrnom dome.
Streda 17. júla: Celodenný výlet – stretávame sa o 8,00 na železničnej stanici v Kvetoslavove.
(ak niekto nemá ako odviezť dieťa, prosím, dajte vedieť). Vlak ide o 8,19 (prípadne o 8,41).
Z Hlavnej stanice sa presunieme do záhrady Prezidentského paláca, kde každý si dá svoju
desiatu. Následne ideme na návštevu Múzea mesta Bratislavy a Dopravného múzea. Vlak
naspäť ide o 15,35. Návrat očakávame do Kvetoslavova o 16,10.
Štvrtok 18. júla: PASY!!!! Ráno o 7,45 pozbierame pasy. Bez pasu nemôžeme nikoho zobrať.
O 8,00 vyrážame autobusom do Mosonmagyaróvár na návšteva interaktívneho
prírodovedeckého centra Futura. Obed je zabezpečený priamo v centre. Očakávaný príchod
do Hamuliakova okolo 16,00.
Piatok 19. júla: Doobeda sa zahráme na ihrisku, veľkí pripravia rôzne disciplíny. Poobede sa
prejdeme k Dunaju a dáme si na záver zmrzlinu.
Zmena programu je možná.

Skupina 5
Najdôležitejšie informácie:
1. Dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne nafúkať kolesá) a vždy
mať so sebou helmu
2. Čo s bicyklami: Hamuliakovčania povinne si berú bicykle domov,
mimohamuliakovské deti si ich môžu nechať v kultúrnom dome
3. Majte so sebou zdravotnú kartičku, aj občiansky preukaz (kto má) a študentskú
kartu na autobus (príp. ISIC)

1. turnus
Pondelok 8. júla: Príchod o 9,00 na bicykloch. Naplánovaný je cyklovýlet na Koniec sveta.
Obed je zabezpečený v Dunajskej Lužnej. Poobede sa deti môžu tešiť na tvorivé dielne
s Monikou už v jej novom Ateliéri 71 v DL.
Utorok 9. júla: Ráno sa vyberieme do Šamorína na loďky do Kajak kánoe centra. Obed je
zabezpečený v DL a následne pokračujeme s dielňami u Moniky v DL.
Streda 10. júla: Výlet do BA do lezeckého centra - Zraz o 8,00 v kultúrnom dome. Autobus
do BA odchádza o 8,37. V Devínskej Novej Vsi čaká na deti lezecký deň v Tarzánii. Povinné
mať pevnú obuv (tenisky).
Štvrtok 11. júla: PASY!!!! Ráno o 7,45 pozbierame pasy. Bez pasu nemôžeme nikoho zobrať.
O 8,00 vyrážame autobusom do Viedne - Seegrotte. Prehliadku máme o 11,00. Nakoľko je
tam chladnejšie, prosíme pribaliť HRUBÝ PULÓVER. Obed – obložený rožok. Cestou späť

podľa toho koľko času budeme mať a podľa počasia by sme sa prípadne zastavili na chvíľku
v Bergu (alebo Prellenkirchen) na plavárni. Prosím, do zvlášť tašky zabaľte deťom uterák
a plavky. Očakávaný príchod do Hamuliakova okolo 16,00 (možno neskôr, dáme vedieť
emailom).
Piatok 12. júla: Doobeda veľkí zabavia malých - pripravia rôzne disciplíny. Spoliehame sa na
ich kreativitu  Poobede sa ide na ľahkú cyklotúru – na zmrzlinu do DL.
Druhý turnus:
Pondelok, 15. júla: Príchod o 9,00 na bicykloch. Naplánovaný je cyklovýlet na Koniec sveta.
Obed je zabezpečený v Dunajskej Lužnej. Poobede sa deti môžu tešiť na tvorivé dielne
s Monikou už v jej novom Ateliéri 71 v DL.
Utorok, 16. júla: Ráno cyklotúra do okolia. Obed je zabezpečený v DL a následne
pokračujeme s dielňami u Moniky v DL.
Streda 17. júla: Celodenný výlet – stretávame sa o 8,00 na železničnej stanici v Kvetoslavove.
(ak niekto nemá ako odviezť dieťa, prosím, dajte vedieť). Vlak ide o 8,19 (prípadne o 8,41).
Z Hlavnej stanice sa presunieme do záhrady Prezidentského paláca, kde každý si dá svoju
desiatu. Následne ideme na návštevu Múzea mesta Bratislavy. Následne sa deti presunú
do Laser arény. Prosím, prineste si NÁHRADNÉ TRIČKÁ A PEVNÚ OBUV. Návrat
do Hamuliakova je naplánovaný autobusom.
Štvrtok 18. júla: PASY!!!! Ráno o 7,45 pozbierame pasy. Bez pasu nemôžeme nikoho zobrať.
O 8,00 vyrážame autobusom do Mosonmagyaróvár na návšteva interaktívneho
prírodovedeckého centra Futura. Obed je zabezpečený priamo v centre. Očakávaný príchod
do Hamuliakova okolo 16,00.
Piatok 19. júla: Doobeda veľkí zabavia malých - pripravia rôzne disciplíny. Spoliehame sa na
ich kreativitu  Poobede sa ide na ľahkú cyklotúru – na zmrzlinu do DL.
Zmena programu je možná.
3. Odovzdávanie detí (len pre skupiny 1-4)
Z dôvodu bezpečnosti poprosíme dieťa po príchode „odovzdať“ inštruktorovi a pri odchode
„vybrať/odhlásiť“ u inštruktora t. zn. podpísať prezenčný hárok a vyzdvihnúť resp. odovzdať
menovku dieťaťa.
POZOR: Akékoľvek otázky/informácie ohľadne dieťaťa prosíme smerovať vedúcemu
pri vchode – pri prezenčnom hárku.
4. Desiata, obed a nápoj
Nakoľko je zabezpečený len obed a olovrant, prosíme, aby ste deťom denne pribalili desiatu
a min. ½ litra vhodného nápoja v PET-fľaši (voda na doplnenie do fľaše je zaistená).
5. Zoznam potrebných vecí:
1. krém na opaľovanie (ak je to možné, dieťa pred príchodom natrite na exponovaných
miestach)
2. repelent
3. bezpečnostná prilba/bicykel - prípadne aj vestu, kto má
4. zámok na bicykel
5. čiapka/šatka/šiltovka
6. vhodná obuv na šport - nie vsuvky, kroksy apod.!

7. náhradný odev (môže zostať odložený v tábore po celý týždeň v batohu)
8. plavky a uterák (podľa počasia na kánoe a do Seegrotte)
9. prší plášť a prezuvky na šport do haly - v prípade zlého počasia
10. kynedril na výlet – ak je potrebný
11. peračník s farebnými ceruzkami, fixkami, nožnicami a štetcami (!!!)
6. Bicykel - helma a zámok
Helma je povinná, zámok je povinný keď sa ide do XBionics (malí v utorok 9.7.)
Mimohamuliakovské deti si môžu bicykel nechať v kultúrnom dome.
7. Rozdelenie do skupín
Deti sme rozdelili do skupín. Rozdelenie do skupín bude uverejnené na výveske v mieste
konania tábora. Dievčatá budú vždy spolu a chlapci budú vždy spolu.
8. Fotky
Fotky budú postupne uverejňované na stránke www.hamuliakovskedeti.sk resp. info na
Facebook-u Hamuliakovské deti. Na stránke nájdete fotoalbum z daného dňa, na FB sa dávajú
len niektoré fotky - ak deti, tak len taká fotka, kde sa dieťa nedá spoznať.
9. Poistenie
Každé dieťa je poistené – je to klasické poistenie pre tábory. Určite mnohí máte oveľa lepšie
poistenie pre vlastné deti. O výške spoluúčasti - viď príloha
10. Realizačný tím a kontakt
Bc. Konštantína Karácsonyová - keramička, učiteľka v materskej škole, zabezpečuje
tvorivé dielne
Mgr. Scarlett Kállayová – učiteľka prvého stupňa na ZŠ, cyklotúra, 1. týždeň
Diana Karácsonyová – študentka VŠ, tvorivé dielne
Monika Laceková (najstaršia skupina) – módna návrhárka, zabezpečuje tvorivé dielne
pre najstaršie deti a druhý týždeň s menšími deťmi ju navštívime v ateliéri v Dunajskej Lužnej
Mgr. Peter Urban (najstaršia skupina) – učiteľ telesnej výchovy na základnej škole a
na gymnáziu, vedúci najstaršej skupiny 1. týždeň
Mgr. Oľga Raganová – učiteľka matematiky, fyziky a IT na osemročnom gymnáziu, vedúca
najstaršej skupiny 2. týždeň
Ing. Juliana Krajčírová – zabezpečuje organizačnú stránku celého tábora, pred/počas a po
skončení tábora (nebude po celý čas s deťmi)
V prípade otázok kontaktujte nás na tel. číslo 0905/743 651 (Julka) a počas tábora ohľadne
detí 0905/170 661 (Peter), 0915/245595 (Tina) a 0905/381510 (Oľga).
Tešíme sa na stretnutie
Organizátori
Prílohy
1. Rozpis denného programu
2. Poistenie Allianz z r. 2017

