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EUDY JUNIOR CAMP 2018 

DRUHÉ OZNÁMENIE 

 

 
 
 

21 . - 29 . Júl 2018 Tesáre , SLOVENSKO 
 

IDENTITA NEPOČUJÚCI 
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EUROPEAN UNION OF THE DEAF YOUTH (EUDY) 

 
Európska únia nepočujúcich mládeže je európska nezisková organizácia ktorého členstvo sa 
skladá z mládežníckych národných asociácií nepočujúcich a mládež sekcií národných asociácií 
nepočujúcich v Európe. Bola založená v roku 1987, EUDY je jediná organizácia, ktorá 
zastupuje záujmy nepočujúcich mladých Európanov v Európe. V súčasnosti má EUDY 28 
riadnych členov, z Islandu do Rumunska a zo Španielska do Fínska. EUDY sa usiluje 
podporovať osobný rozvoj mladých nepočujúcich ľudí s posunkovým jazykom v Európe a 
ďalej rozvíjať vzájomné porozumenie v záujme pokroku a ochrany práv a príležitostí pre 
mladých nepočujúcich Európanov. 
 

 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KLUB MLADÝCH NEPOČUJÚCH 

(SAKMN) 
 

SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, 
podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a 
odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti 
komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych 
medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej 
organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných 
ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku. 
 
 

ÚČASTNÍCI 
 
Účastníci musia mať po narodení rok od 13 do 17 rokov. To znamená, že 13-ročná osoba sa 
môže zúčastniť juniorského tábora, ak je v rokoch tábora 12 rokov. Osoba, ktorá bude mať 
18 rokov v tábora, sa nebude môcť zúčastniť. 
 
 

VEDÚCI 
  
Vedúci musia mať po narodení rok od 21 do 30 rokov. Vedúci by mali byť plynulo v 
medzinárodnom posunky a majú predchádzajúce skúsenosti v táboroch alebo práca s deťmi. 
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TÉMA A LOGO  
 

 
 
 
VYSVETLENIE TÉMA: 
 
EUDY Junior Camp 2018 Téma je "IDENTITA DEAF" – „Identita nepočujúcich“. 
 
Cieľom tohto tábora je uvoľniť juniorov, aby mali vyššiu sebavedomie, aby si uvedomili, že sú 
schopní urobiť a vedieť prekonať svoju identitu. Účastníci si budú budovať svoje vedomosti 
počas výmeny rôznych kultúr a tradícií v rámci nepočujúcich spoločenstiev a analyzovať ich 
správanie, tradície, kultúry a normy. Potom prinesú domov svoje potešujúce skúsenosti a 
vedomosti ako je medzinárodný znakový jazyk, nové priatelia a zvýši solidaritu s ostatnými. 
Povedomie a rešpektovanie našej základnej identity, ako sa integrovať do rôznych krajín. 
 

VYSVETLENIE LOGO: 
Logo EUDY Junior Camp 2018 odráža tému a umiestnenie tábora. Podľa loga je miesto 
tábora reprezentované známym slovenským symbolom: symbolom Tatry je územie 
Slovenska, ktoré bude v tábore a ornament v tábore, je ako kultúrny symbol Slovanov, ktorá 
je v podstate v centre slovanskej kultúry. Dokonca aj juniori vykazujú rodovú rovnosť. Viac 
ako dvaja juniori sú obklopení hviezdami EÚ. 
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MIESTO KEMP 
 

Rekreačné stredisko Tesáre 
95621 Tesáre pri Topolčany, Slovensko 

 

    
 

 
 
EUDY Junior Camp 2018 sa bude konať od 21. do 29. júla 2018 v Tesároch na Slovensku. Náš 
rozsiahly rekreačný komplex sa nachádza v juhovýchodnej časti Považského Inovca v blízkosti 
vinohradov obce Tesáre. Budova je obklopená zeleňou lužných lesov a rieky Chotina, ktorá 
sa tiahne do Tesárskej vodnej nádrže známej jedinečným minerálnym prameňom Vajcovka. 
Voda z tejto línie pomáha pri trávení a tráviacich ťažkostiach a má porovnateľnú kvalitu so 
známymi piešťanskými prameňmi. 
 
Rekreačné stredisko Tesáre je vzdialené 17 km od mesta Topoľčian, 7 km od rekreačnej 
oblasti Duchonka, 2 km od obce Tesáre a 120 km od bratislavského letiska. Jeho 3 hektáre 
patria medzi najväčšie strediská na Slovensku. Ideálne umiestnenie a vybavenie je vhodné 
pre športové podujatia, prírodné školy, detské letné tábory, ako aj krátkodobé rodinné 
pobyty. 
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OČKOVANIE 

 
Pre Slovensko neexistujú žiadne očkovania. Je však odporúčané, aby zostal aktuálny na 
bežných záberoch, napr. (Vakcinácie MMR a DPT, vakcína proti vírusu poliomyrusu, 
hepatitída A a B atď.) 

 
ALKOHOLOVÁ A DROGOVÁ POLITIKA 

 
Spotreba alkoholu a drog je absolútne zakázaná počas celého trvania tábora. Každý účastník 
mladší ako 18 rokov NIE JE povolený fajčiť. Aj ak máte povolenie od svojich rodičov, 
nemôžete fajčiť. Liečba predpísaná lekárom je povolená, ak prinášate lekárske oznámenie s 
vysvetlením. Vyžaduje sa rodičovské povolenie na podanie alebo kúpu voľnopredajného 
lieku. 
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ZDRAVOTNÉ POISTENIE + ZDRAVOTNÝ FORMULÁR 
 
Očakáva sa, že každý účastník poskytne určitý druh zdravotného poistenia počas trvania 
tábora. Účastníci budú požiadaní, aby na registračnom formulári vysvetlili svoje zdravotné 
potreby. Účastníci majú slobodu, aby nepovedali nič o svojich zdravotných potrebách, ale 
EUDY a organizačný výbor nebudú nijako zodpovední, ak by sa niečo stalo. 

 
PREDBEŽNÝ PROGRAM 

 
Vyššie uvedený program sa zmení v 3. oznámení pre podrobnejšie informácie a 

meno lektorov. 

 
HLAVNÁ TÉMA V PROGRAME 

 
• Identita nepočujúcich 
• História nepočujúcich a posunkových jazykov 
• Nepočujúci šport a ich história 
• Kultúry a umenie nepočujúcich a posunkových jazykov 
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KEMP POPLATKY  
 

Cena pre účastník: 330€ 
 

(Vyššie uvedené informácie za cenu sa môžu zmeniť v 3. oznámení) 

 
PLATBA 

 
Po vyplnení celého formulára, sa obratom pošle potvrdenie o registrácii aj s faktúrou na 

úhradu. Platbu je možné uhradiť až po obdŕžaní faktúry na úhradu. 
 

Zistené zmeny resp. nezhody v údajoch, nás neodkladne kontaktujte. 
 
IBAN: SK5883300000002501338340 
BIC: FIOZSKBAXXX 
Banková adresa: 
Fio banka, a.s., pobocka zahranicnej banky, Nam. SNP 21, 811 01 Bratislava 
 

 
TERMÍN 

 
Registrácia – 13 Apríl 2018 

 
Platba – 15 Apríl 2018 

 
 

TRETIE OZNÁMENIE + MÁJ 2018 
 

1. Program obsahujúci mená moderátorov a podrobnejšie informácie 
2. Krajiny účastníkov a vedúci 
3. Turistické informácie 
4. Ktoré veci má priniesť, atď. 
5. Zmena poplatkov za tábor (ak bol projekt schválený + sponzori) 
6. Potvrdenie lekára na zdravie pri vstupe do tábora (vyžaduje sa slovenský zákon o 

pobytovom tábore a odbornej príprave) 
7. O stretnutí vedúci (ak projekt schváli program Erasmus+) 
8. Ďalšie informácie 
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Ak máte nejaké otázky / obavy, je potrebné tento problém 
vyriešiť, môžete nás kontaktovať a my Vám odpovieme tak 

rýchlo, ako len môžeme. 
 

email 
sakmn@sakmn.sk 

 
 

 
website 

http://jrcamp.sakmn.sk 


