
Табір миру 2022
Л�тн�й  таб�р  для  д�тей  iз  родин ,  що  рятуються  в�д  в�йни

7.-14.7.2022
"Природний будинок в дусі кита"
Село Kamenné Zboží u Nymburka

Музика

Спорт
Художн� 
майстерн�

Йога
І багато 
�ншого...

6-12 років

Кімнати по 2-4 ліжка. Спільна 
кімната, дві ванні кімнати і 
великий сад.

Орган�зац�йна 
команда

Лукаш Трукса, кер�вник табору
Я за професією вчитель і музикант. Я працюю в освіті вже 13 
років. Раніше я організовував літні табори для дітей і для сімей 
з дітьми. Після приїзду людей з України я кілька тижнів 
допомагав медичним працівникам, потім почав навчати дітей 
На Вєтрнíку грати на гітарі та укулелі, організовуючи музичні 
гуртки. З наближенням літа мені спало на думку організувати 
для дітей з України невеликі табори, тому я зібрав команду 
друзів і знайомих, з якими ми хочемо запропонувати дітям 
тиждень, наповнений мистецькими, спортивними і, головне, 
розважальними заходами. З нетерпінням чекаю, коли ми з 
дітьми біля багаття заспіваємо українські та чеські пісні :)

Дитячий психолог з орган�зац�ї Amiga 
(психологи з України)
Медичний прац�вник
Викладач йоги для д�тей
Ще 3 кер�вника та вчител�

Меня зовут Наталья Чайка. Мне 46 лет по профессии я художник-дизайнер. Моя семья 
живёт в Праге уже 13 лет. У меня трое сыновей, двое из которых родились уже в Чехии.
С началом войны в Украине мы с мужем работаем волонтёрами на главном вокзале и 
стараемся помочь украинцам адаптироваться в Чехии.
Участвовать в организации летнего лагеря для деток меня пригласил школьный 
учитель моего сына Лукаш. Мне бы очень хотелось, чтобы у ребят был летний отдых на 
природе в хорошей компании друзей. У меня есть опыт проведения художественных 
мастер-классов для детей и организации детских праздников. По пятницам я 
приезжаю помогать Лукашу с переводом на музыкальных занятиях. Буду рада 
познакомиться со всеми поближе и ответить на любые вопросы.

Наталья Чайка - член командиí

Розклад тижня (приблизний)

четвер п'ятниця субота понеділок вівторок середа четвернеділя

Зустріч вранці о 9 
годині в центрі 
Праги, прийом
Відправлення 
поїздом від 
залізничного 
вокзалу Масарика
Проживання
Спільна діяльність та
ігри

Художні майстерні
Ігри
Тренування чеської

Спортивні 
розваги
Ігри
Тренування 
чеської
Купання
Мультфільм

Відпочинок
Вільний час (спорт, 
ігри)
Мультфільм

Екскурсія
Пісня біля вогню

Фестиваль талантів
Театр
Концерт
Тренування чеської
Пісня біля вогнища

Зайняття за 
інтересами
Загальні роздуми, 
закінчення
Барбекю

Прибирання
Від'їзд
Прибуття на 
станцію 
Масарика о 13.12.

Сніданок
Ланч
Обід, який привозиться 
кейтеринговою компанією
Ланч
Вечеря

Табір організований під патронатом 
організації"Академія Vitae". Члени команди – це 
росіяни, які тривалий час проживають у Чехії, які 
будуть у таборі зі своїми дітьми. Частина дітей також 
буде з російських та українських родин із Чехії, тому  
мовою спілкування в таборі буде російська, місцеві
діти можуть допомогти українським дітям 
адаптуватися до чеського середовища.

Максимум 24 дітей

7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.



9. Дитина почала вивчати чеську мову?
Ми готуємо для дітей кілька уроків чеської мови, тому ця інформація 
нам потрiбна. Переважною мовою в таборі буде російська (в команді 
в основному росіяни та українці, які проживають в Чехії), деякі 
працівники будуть на дітях говорити чеською.

12. Що дитина не любить робити?
Наприклад, він не любить бігати, не любить 
займатися спільною діяльністю і т. д.

Що в�д вас потр�бно:

Заповнену анкету з даними дитини та контактом на батькiв
В�дсканована картка страхування/паспорт дитини
П�дписана декларац�я про без�нфекц�йн�сть дитини в день 
виїзду

Посилання на 
онлайн-заявку:

Реєстрац�я:

1. Ім'я дитини*

2. Дата народження*

3. Електронна пошта батьків*

4. Номер телефону матері*

5. Номер медичного страхування*

6. Обмеження по здоров'ю
Алергія, вроджені вади...

7. Дієтичні обмеження
Алергія на глютен, лактозу та інше.

8. Дитина спілкується цими мовами.*
Виберіть один або кілька варіантів

10. Ще одна важлива інформація, яку ми 
повинні знати про дитину.
Страхи, смерть в сім'ї, нічна допомога та інше. Чим більше 
ви пишете, тим краще ми можемо піклуватися про дитину.

11. Що любить дитина?
Спорт, інтереси, діяльність...

13. Чи є у вас якісь важливі питання 
або занепокоєння щодо табору?
Поділившись своїми питаннями/побоюваннями, ви 
можете допомогти нам краще налаштувати умови 
в таборі.

*=Обов'язкова інформація

П�дпис законного представника:
Підписом підтверджується участь дитини в акції. У разі 
хвороби або іншої раптової події я повідомлю, як тільки 
це стане можливим.

Українською Pосійською Чеською


