
 

 

 

Camp Info pred odchodom  

  

10.-16. August 2019  

Osrblie, Slovensko  

Milý účastník campu TalentGuide 2019, 

Tešíme sa na Teba na campe. Dúfame, že bude príležitosťou na stretnutie s ďalšími zaujímavými účastníkmi 

programu TalentGuide, na nadviazanie kontaktov a vzájomnú inšpiráciu.  

V tomto dokumente nájdeš potrebné informácie na prípravu na camp. 

 

  Informácie o campe 

  

 

      Miesto 
Camp sa uskutoční v Hoteli Zerrenpach, Osrblie, cca 45 minút autom od Banskej Bystrice.  

Adresa: Hotel Zerrenpach, Anderlová 224, Osrblie, Slovakia. 
 

 

 

 

 

     Ako sa do Osrblia dostaneš 

Prepravu na a z campu si účastníci zabezpečujú individuálne.  

Autom: polohu hotela si môžeš pozrieť na Google mapách TU. 

Hromadnou dopravou: existuje viac možností dopravy do Osrblia,  

v závislosti odkiaľ ideš. Najlepšiu kombináciu si môžeš pozrieť TU. 

Najbližšia zastávka autobusu je 500 m od Hotela. Na zastávku chodí  

niekoľko autobusov denne z Brezna či Podbrezovej.  

 

 

 

 

https://www.zerrenpach.sk/
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Zerrenpach+Osrblie/@48.7563095,19.5186296,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x471568b350706313:0x2e8ad4a07ed166ed!2sHotel+Zerrenpach+Osrblie!8m2!3d48.756306!4d19.5208183!3m4!1s0x471568b350706313:0x2e8ad4a07ed166ed!8m2!3d48.756306!4d19.5208183
https://cp.hnonline.sk/vlakbusmhd/spojenie/


Príchod a odchod 

Camp sa uskutoční od 10. do 16. augusta. Prosím uisti sa, že môžeš zostať počas celého trvania campu.  

Camp sa začína v sobotu 10. augusta. Prosím príď najneskôr medzi 14:00 a 14:45, kedy bude prebiehať 

registrácia. Camp oficiálne odštartujeme o 15:00. Príď najedený/á, lebo najbližšie jedlo bude večera o 18:30.  

Odchod z campu bude v piatok 16. augusta, po 10:30. Raňajky budú samozrejme zabezpečené aj v deň 

odchodu. 

 

     Bežný deň na campe 

Podrobný harmonogram campu obdržíš po príchode na camp. Bežný deň  
na campe bude vyzerať takto: 

 

7:30 – 8:00 – Vstávame 

8:00 – 9:00 – Raňajky 

9:00 – 9:30 – Stretnutia v skupinách 

9:30 – 13:00 – Workshop na témy Digital, Podnikavé líderstvo alebo 

                           Sebapoznanie (počas workshopov budú aj prestávky) 

13:00 – 14:30 – Obed a voľný čas 

14:30 – 16:30 – Workshop na témy Digital, Podnikavé líderstvo alebo  

                             Sebapoznanie (počas workshopov budú aj prestávky) 

16:30 – 18:30 – Poobedné workshopy, kreatívne aktivity alebo šport 

18:30 – 19:30 – Večera a oznámenia 

19:30 – 20:30 – Inšpiratívne aktivity a diskusie s hosťami 

20:30 – 21:00 – Skupinová reflexia 

21:00 – 22:30 – Voľný čas 

22:30 – Presun na izby a nočný kľud 

Ďakujeme, že sa budeš počas denných aktivít naplno zapájať a nebudeš  

počas nich používať mobil. Program bude prebiehať v slovenčine.  

Súčasne s TalentGuide campom sa v hoteli Zerrenpach  

bude diať aj iná akcia: LEAF Academy Summer Camp. V rámci programu bude  

niekoľko príležitostí na vzájomnú interakciu medzi účastníkmi oboch campov. 
 

 

   Ubytovanie a strava 

Ubytovaní budete v zdieľaných izbách v Hoteli Zerrenpach. Zoznam rozmiestnenia po izbách bude k dispozícií po 

príchode.  

Počas tábora budete mať k dispozícii plnú penziu. Ak si nám v prihláške neuviedol diétne obmedzenia, uveď to v 

Zdravotnom dotazníku, na ktorý nájdeš link na nasledujúcej strane. Strava a ubytovanie ako aj materiály potrebné 

na program, sú zahrnuté v poplatku za Camp. 

 



 

Ďalšie potrebné kroky 

1) Do 16. júna vyplň nasledujúci formulár: Zdravotný, logistický dotazník a udelenie súhlasov (všetko je súčasťou 

jedného formulára na tomto linku): 

Zdravotný, logistický dotazník a udelenie súhlasov 

Prosím, vo formulári deklaruj všetky predchádzajúce zdravotné a psychologické riziká a diagnózy, ako aj stravovacie 

obmedzenia. Ak užívaš akékoľvek predpísané lieky, je to taktiež potrebné vo formulári uviesť. K týmto informáciám 

pristupujeme zodpovedne a dôverne a slúžia nám na to, aby sme vedeli zabezpečiť čo najkvalitnejší a najbezpečnejší 

zážitok z campu. 

2) Priprav si veci podľa checklistu vypísaného nižšie (nezabudni tiež na potrebné dokumenty). 

3) Podpíš “vyhlásenie o bezinfekčnosti” a prines ho na camp. Ak máš menej ako 18 rokov, daj “vyhlásenie o 

bezinfekčnosti” podpísať rodičom. Na camp ho však prines v každom prípade. “Vyhlásenie o bezinfekčnosti” Ti príde 

na mail po vyplnení formulára z body 1) ale bude sa dať tiež stiahnuť TU. 

4) Vyhotov si kópiu karty zdravotného poistenia a túto kópiu dones so sebou na camp. 

 

Camp Checklist 

Dokumenty a bezpečnosť 

Je nutné so sebou na camp priniesť nasledujúce dokumenty: 

❑ Platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas. 

❑ Karta zdravotného poistenia alebo potvrdenie o zdravotnom poistení. 

❑ Kópia karty zdravotného poistenia alebo potvrdenia o zdravotnom poistení. 

❑ Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pozri bod 3 krok 3 vyššie). 

❑ Vreckové (vrátane peňazí na prepravu na a z Campu v Osrblí). 

Na campe budeš mať zabezpečenú stravu, ak si však budeš chcieť zabezpečiť niečo naviac, bude to musieť ísť 

z tvojho vrecka. Pamätaj ale, že je dôležité si odložiť dostatok peňazí na cestu domov. 

❑ Lieky, ktoré pravidelne užívaš. 

❑ Lieky sa odovzdajú zdravotníčke na začiatku tábora. Lieky musia byť v originálnom balení a s pokynmi lekára 

alebo lekárnika týkajúcimi sa dávkovania. Účastníci s diagnostikovanou astmou by mali so sebou priniesť dva 

inhalátory. 

Zoznam vecí na zbalenie 

Na denný program a do hotela 

❑ Hygienické potreby 

❑ Oblečenie na týždeň, vrátane ponožiek a spodnej bielizne. Odporúčame vziať aj pyžamo.Oblečenie by malo 

byť najmä pohodlné. Nevyžaduje sa žiadne formálne oblečenie.  

❑ Šľapky alebo sandále. 

❑ Oblečenie do posilky alebo na šport, prípadne obuv a vybavenie na tvoj obľúbený šport. 

❑ Staré tričko, ktoré sa nebudeš báť zašpiniť, alebo potrhať. 

❑ TalentGuide tričko (ak doma nemáš, na camp Ti jedno prinesieme) 

❑ Niečo na voľný čas, napr. obľúbenú knihu, časopis, či hudobný nástroj.  

❑ Niečo na poznámky: zošit/zápisník a pero alebo ceruzku. 

❑ Ak vlastníš laptop, prosím prines si ho so sebou, keďže za môže hodiť na Digital Workshop. 

❑ Posteľná bielizeň, prikrývky a uteráky budú zabezpečené hotelom. 

https://leaforg.formstack.com/forms/talentguide_camp_2019_zdravotny_logisticky_dotaznik_suhlas_s_ucastou
https://www.leaf.sk/letny-kemp-talentguide-2019/letny-camp-talentguide-2019-potvrdenie-o-bezinfekcnosti/


 

Na aktivity vonku 

❑ Malý batoh (25-30 litrov) 

❑ Športové topánky – Tenisky, Bežecká obuv, Turistická obuv (topánky ako „Converse“ nie sú vhodné) 

❑ Nohavice na športové aktivity (nie rifle)  

❑ Jedno tričko s dlhým rukávom (na šport) 

❑ Jedno tričko s krátkym rukávom (na šport) 

❑ Teplý sveter 

❑ Pršiplášť alebo nepremokavú bundu 

❑ Pokrývku hlavu proti slnku 

❑ Šortky 

❑ Opaľovací krém a balzam na pery s SPF 

❑ Repelent 

❑ Slnečné okuliare 

❑ Baterku a náhradné batérie 

❑ Fľašu na vodu (odporúčame aspoň 1 liter) 

  

LEAF nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie osobných vecí.  

 

Pre prípad núdze 

Ak nastane mimoriadna núdzová situácia, môžete sa ozvať na nasledujúce telefónne čísla: 

Mariya Georgieva:  +421 919 215 820 

Veronika Ranušová: +421 908 797 666 

 

Bližšie informácie o campe                        TU 

https://www.leaf.sk/letny-kemp-talentguide-2019/

