Vážení rodičia, milé deti,
nakoľko sa blíži termín denného letného tábora Hamuliakovo 2020, zasielame Vám touto
cestou nasledovné informácie.
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.
4. Je potrebné mať pri sebe 1 rúško. Podľa usmernenia nebudeme musieť ho
používať, ale pre istotu, nech každý má.
5. Prvý deň prosíme vyplniť a odovzdať priložené prehlásenie o zdravotnom stave.
1. Začiatok a koniec
Prvý deň sa stretneme v čase od 8:00 do 8:50
1. turnus (6.7.-10.7.2020) v kultúrnom dome
2. turnus (13.7.-17.7.2020) 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.
Prvý turnus:
Pondelok 6. júla: Doobeda máme naplánovanú ľahkú prechádzku. Poobede nás príde okúzliť
kúzelník Peter Šesták (www.magischow.sk). Naplánované sú tvorivé dielne a cyklotúra do
okolia.
Utorok, 7. júla: Ráno sa vyberieme do Šamorína na loďky do Kajak kánoe centra.
Nezabudnite si priniesť helmu a dať bicykle do vhodného technického stavu (minimálne
nafúkať kolesá). Obed budeme mať v Šamoríne. Plánujeme (ale nie je to ešte isté), 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 8. júla: Doobeda pôjdeme na cyklotúru do okolia. Poobede nás navštívi dobre známe
Divadlo MaKiLe (https://divadlo.makile.net/).
Štvrtok 9. júla: Doobeda pôjdeme na cyklotúru ALEBO ak nám deti pomôžu (hlavne tie
staršie), pripravíme rôzne disciplíny a zasúťažíme si na futbalovom ihrisku. Minulý rok to
malo veľký úspech (aj keď sme to robili v kultúrnom dome, lebo práve pršalo). Poobede sa už
tešíme na bublinové vystúpenie (www.mrbubble.sk).
Piatok 10. júla - Doobeda ideme na cvičisko psov na Poľnej ulici. Vďaka Hamuliakovčanovi
pánovi Zorňanovi (www.dogtrainer.sk) pozrieme si výcvik psov. Poobede si zažonglujeme
s Alexom (http://www.knick-knack.sk/).

Druhý turnus:
Pondelok, 13. júla: Doobeda máme naplánovanú ľahkú prechádzku. Poobedie bude aktívne –
budeme sa učiť ako udržať hulahop kruh okolo pása a rôzne triky. Podľa recenzií na internete,
bude to zábavné poobedie. (www.dreamdancers.sk)
Utorok,
14.
júla:
Doobeda
máme
naplánovaných
tancujúcich
psov
(https://vavrena.wixsite.com/dogdancing/about) - možno si ich ešte pamätáte z Česko
Slovensko má Talent (2012). Avšak táto aktivita závisí od počasia. Psy nemôžu tancovať
v obrovskej horúčave. Poobede nás príde očariť svojim umením Carlo – najväčší papierológ
na svete. (www.karolkrcmar.com) Je potrebné priniesť nožničky. Budeme tvoriť z papiera.
Streda 15. júla: Ráno sa vyberieme na bicykloch do Šamorína – do knižnice, do vlastivedného
domu, na zmrzlinu do Pomlé. (možno aj do kina - uvidíme podľa situácie).
Štvrtok 16. júla: Doobeda pôjdeme na cyklotúru, poobede nás pobaví Divadlo MaKiLe.
(https://divadlo.makile.net/)
Piatok 17. júla: Doobeda sa pôjdeme pozrieť k ujovi včelárovi Szabóovi na Hornú Vrbinu
a poobede dokončíme všetko, čo sme cez týždeň nestihli. 
Zmena programu je možná.
3. Odovzdávanie detí
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. prší plášť a prezuvky na šport do haly – len v prípade zlého počasia
9. peračník s farebnými ceruzkami, fixkami, nožnicami a štetcami (!!!)
6. Bicykel - helma a zámok
Helma je povinná, zámok je povinný.
Mimohamuliakovské deti si môžu bicykel nechať v kultúrnom dome.
7. Rozdelenie do skupín
Deti sme rozdelili do skupín – zoznam bude uverejnený na výveske v mieste konania tábora.

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
Mgr. Oľga Raganová – učiteľka matematiky, fyziky a IT na osemročnom gymnáziu
Ing. Juliana Krajčírová – zabezpečuje organizačnú stránku celého tábora, pred/počas a po
skončení tábora (nebude po celý čas s deťmi)
... a naše deti, ktoré sme za tých 13 rokov vychovali, každoročne sa zúčastnili tábora a tešia
sa, že už sú z nich inštruktori. 
V prípade otázok kontaktujte nás na tel. číslo 0905/743 651 (Julka) a počas tábora ohľadne
detí 0915/245595 (Tina) a 0905/381510 (Oľga).
Tešíme sa na stretnutie
Organizátori
Prílohy
1. Rozpis denného programu
2. Poistenie Allianz
3. Prehlásenie o zdravotnom stave

