EUDY DETSKÝ TÁBOR
2017
2. VÝHLASENIE

POSILNENIE OSOBNOSTI
NEPOČUJÚCICH DETÍ
08 – 15 July 2017 Prašník – Dúbrava, SLOVENSKO
Účastníci
Účastníci - deti môžu mať od 9 do 12 rokov , môže byť výnimka - 8 ročné a 13 ročné deti.

Vedúci
Vedúci musí mať od 21 do 30 rokov, ovládať slovenský posunkový jazyk, taktiež medzinárodný
posunkový jazyk. Musí mať skúsenosti s prácou s deťmi. Za výber vedúcich je zodpovedná SAKMN.

TÉMA A LOGO

VYSVETLENIE O TÉME
Eudy Detský tábor 2017 - témou je "Identita mladého nepočujúceho dieťaťa". Cieľom tohto kempu je
celkové uvoľnenie detí, zvýšenie sebavedomia, podpora uvedomenia si, že sú schopní robiť rôzne veci a
že vedia prekovať svoju identitu. Účastníci si budú v priebehu kempu, na základe svojich znalostí,
vymieňať informácie z rôznych kultúr a tradícií v rámci spoločenstva nepočujúcich, budú analyzovať ich
správanie, tradície, kultúry a normy. Potom si domov prinesú skúsenosti a znalosti, ako napr. z
medzinárodného posunkového jazyka, spoznajú nových priateľov, a to posilní solidaritu s ostatnými.
Informovanosť a rešpektovanie nášej zásadnej identity prinesie pochopenie toho, ako sa navzájom
integrovať v rôznych krajinách.

VYSVETLENIE O LOGO
Logo EUDY Detský tábor 2017 odráža tému a umiestnenie tábora. Podľa loga, umiestnenie kempu je
reprezentované známym slovenským symbolom: slovenskí ľudoví hrdinovia bojujúci proti feudálnemu
útlaku, držali krok s Jánošíkom, ktorý bol bojovníkom za naše ľudské práva, spravodlivosť medzi ľuďmi
a slobodu. A tiež tieto deti ukazujú rodovú rovnosť. Deti sú obklopené hviezdami EÚ.

LOKALITA
Prašník – Dúbrava pri Pieštanoch, Trnavský kraj, Slovensko

EUDY Detský tábor 2017 sa bude konať v dňoch 8 – 15.júla 2017
v Prašníku – Dúbrava na Slovensku.

Tábor sa nachádza na vrchole hory s nádherným
panoramatickým výhľadom, s výhľadom na mesto Prašník.
Miesto konania sa nachádza 17 km od kúpeľného mesta
Piešťany v obci Prašník (smer Brezová pod Bradlom).
Jednotka sa špecializuje na organizovanie "školy v prírode"
a letné tábory. Kemp bude poskytovať jedlo a ubytovanie
po celú dobu trvania tábora. K dispozícii je tiež plavecký
bazén a prístup na vonkajšie teambuildingové aktivity na
mieste.

OČKOVANIE
Na Slovensku nie sú povinné očkovania, preto je potrebné
poskytnúť nám informácie o očkovaní (vakcína proti
detskej obrne, hepatitíde A, B a pod.)

ALKOHOL A DROGY
Konzumácia alkoholu a drog sú úplne zakázané po celú dobu trvania táboru. U účastníka do
veku 18 rokov nie je povolené fajčenie. Lieky, ktoré účastníkovi predpísal lekár, sú povolené a
je potrebné mať potvrdenie od lekára o jeho užívaní. Tiež je potrebné mať povolenie od
rodičov na nákup liekov.

ZDRAVOTNE POISTENIE
Každý účastník je povinný mať zabezpečené zdravotné poistenie po dobu trvania tábora. Účastníci
budú požiadaní, aby odpovedali na otázky ohľadom zdravotného stavu na registračnom formulári.
Účastníci nie sú povinní na ne odpovedať, ale EUDY a organizačný výbor nebude zodpovedný v žiadnom
prípade, ak by sa niečo stalo.

POPLATOK ZA DETSKÉHO TÁBORA 2017
250€ (Vyššie uvedené informácie sa môžu zmeniť v 3. oznámení, ktoré by malo výjsť v máji)
Poplatok zahrňuje ubytovanie, stravovanie a aktivity počas celého pobytu.

Spôsob platby
Účet pre EUDY detský tábor 2017
IBAN: SK92 8330 0000 0020 0116 5279
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Poznámka: Meno a priezvisko Vášho dieťaťa
Splatnosť platby je do 1.apríla 2017

EUDY DETSKÝ TÁBOR - ORGANIZAČNÝ TÍM

Senad Sopnić, šef OT

Aleluya Peña, asistentka šefa OT

Marek Kanaš - Projektový manažér + financie + Web Design

Juraj Holéczy - Asistent projektového manažéra + financie

Katarína Pirščová – Vonkajšie aktivity + prvá pomoc

Jozef Vahovský - Doprava

Miloš Ganić – Aktivity

Merlin Püss – Staroslivosť o vedúcich

Otázky ?
Email : sakmn@sakmn.sk – slovenština
Email: ccamp2017@eudy.info – angličtina
Skype: ccamp2017 – angličtina + medzinarodné posunky
Webová stránka: http://camp.sakmn.sk

