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POZVÁNKA NA TÁBOR 

Ahoj milý táborník, milá táborníčka :) 

Veríme, že sa už nevieš dočkať začiatku nášho tábora. Posielame Ti túto pozvánku so všetkými 

potrebnými informáciami. 

Termín konania tábora je od 21. augusta 2021 do 27. augusta 2021 v UVZ Danišovce, čo je na skok od 

Spišskej Novej Vsi. 

Odchod a príchod 

Spoločný odchod je 21. augusta (sobota) z Košíc z areálu budovy Rektorátu UPJŠ (vchod cez rampu 

na ulici Kostlivého). O 10-tej vyrážame autobusom, preto by bolo fajn prísť trošku skôr, aby sme stihli 

vybaviť všetky formality a trošku sa spoznali. Možný je aj príchod samostatne priamo do ubytovne  

v Danišovciach, ideálne medzi 11.30 a 12.00. Tábor začíname v sobotu výborným obedom. 

Koniec tábora je 27. augusta (piatok) po obede po 12.00. Opäť je zabezpečený autobus  

s odchodom o 13.00, ktorý nás dopraví pred budovu Rektorátu UPJŠ (vchod cez rampu na ulici 

Kostlivého), príchod medzi 14.00 a 14.30. Možný je aj samostatný odchod priamo z Danišoviec, ale až 

po obede a odovzdaní izieb (od 12.00). 

Čo si zbaliť 

Na tábor si so sebou nezabudni vziať vytlačenú a rodičom podpísanú prihlášku, osobné doklady 

(nezabudni preukaz poistenca), negatívny PCR test, prezuvky, dobrú náladu a rozum do hrsti (prípadne 

aj v hlave). Užitočné Ti tiež budú: športové aj náhradné oblečenie, topánky na dlhšiu turistiku, písacie 

pomôcky, hudobný nástroj k ohníku (najlepšie organ, cimbal alebo klavír), baterka, spoločenské hry, 

pokrývka hlavy kvôli slniečku a tiež kopec jedla (aby ostalo aj tebe :)). Nezabudni na pršiplášť! Keďže 

nie sme len taký klasický tábor, veľmi sa Ti zíde aj mobil s pripojením na wifi („noutbuk” nie je potrebný, 

zbytočne Ti zaberie miesto v taške), aby si vedel plniť naše ťažké úlohy.  

Dotazník a otázky 

Spolu s pozvánkou Ti posielame aj krátky dotazník, kde by si mal vyplniť potrebné údaje o sebe. Prosím, 

vyplň ho čo najskôr, aby sme vedeli, kde Ťa máme čakať. 

Ak máš naďalej nejaké otázky, môžeš nám napísať na maria.babincakova@upjs.sk alebo zavolať na 

číslo 0905 275 364. Tieto kontakty využi aj v prípade, keď sa niečo na poslednú chvíľu zmení, aby sme 

vedeli vyriešiť čokoľvek sa vyskytne. 

Veľmi sa na Teba tešíme 

Vedúci tábora. 
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