
Služba deťom počas Konferencie viery 2012 

Informácie pre rodičov 
 

Drahí rodičia, 

 

počas každého zhromaždenia konferencie budeme mať program pre deti od 3 do 12 rokov. Menšie deti zostávajú na 

zodpovednosť rodičom. Veríme, že počas tejto konferencie budú požehnané aj naše deti. Naplánovali sme pre ne širokú škálu 

aktivít ako sú hry, ručné práce, DVD filmy, športové aktivity – to všetko so spoločnou biblickou témou: Ako si chrániť svoje 
srdce. 

 

Zaregistrujte svoje dieťa 

Prosíme vás, aby ste nezabudli na konferencii svoje dieťa zaregistrovať, inak sa nebude môcť účastniť celého programu. 

Deti sa nemôžu registrovať samé, musia to za nich urobiť rodičia. Stačí, aby ste ich zaregistrovali raz a pri registračnom 

stole povedali našim pracovníkom, v ktorej časti konferencie sa k nám pripoja. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli, 

ktoré dieťa kedy bude na našej zodpovednosti, lebo NTC je veľké  a svoju prácu chceme odviesť čo najlepšie.  

 

Vekové skupiny 

Ovečky (3 – 5 rokov, škôlkári) 

Levy (6 – 8 rokov, prváci a druháci) 

Orly (9 – 12 rokov, tretiaci až šiestaci) 

 

Kam svoje deti priviesť a kde si ich vyzdvihnúť 

Pracovníci s deťmi budú deti vždy vyzdvihovať pred vstupom do hlavnej sály po ohlásení zbierky, ktorá sa bude konať na 

zhromaždení. Na konci zhromaždenia učitelia privedú deti na to isté miesto -  pred vstup do hlavnej sály – kde vás chceme 

veľmi poprosiť o to, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli čo najskôr po skončení zhromaždenia. Potrebujeme, aby ste si vyzdvihli 

všetky deti osobne bez ohľadu na to, do ktorej vekovej skupiny patria. Učitelia budú mať žiariace oranžové tričká a budú 

mať veľké tabuľky s označením vekovej skupiny detí. 

 

Ak potrebujete svoje dieťa vyzdvihnúť skôr, než program zhromaždenia oficiálne skončí, prosím informujte o tom učiteľov. 

Uistite sa tiež, že vaše dieťa vie, kde v hlavnej sále sedíte, aby sme sa v prípade potreby vedeli nájsť.  

 

Kde budú, čo budú robiť a čo budú potrebovať? 

Jednoduchá tabuľka a na druhej strane tohto hárku vám dá potrebné informácie o tom, aký program budú vaše deti mať, 

kedy a kde. Budeme si vážiť, keď nám dieťa dáte do opatery vždy načas tak, aby sme s programom mohli začať všetci 

spoločne a neboli rušení neskorými príchodmi. 

 

O program sa postaráme my, takisto zabezpečíme pre deti nápoje; vašou zodpovednosťou je zabezpečiť deťom stravu 

počas prestávok medzi zhromaždeniami. 

 

V sobotu aj v nedeľu poobede chceme deti vziať aj do blízkeho parku, vtedy vás prosíme, aby ste sa uistili, že deti sú 

vhodne oblečené na vonku a aby mali so sebou niečo na pitie.  

 

Staršie deti vo veku od 10 do 12 rokov budú mať možnosť ísť na hodinu do fitnes centra, a to v sobotu poobede od 15.00. 

Tam budú mať k dispozícii trénera, budú potrebovať športové oblečenie, športovú obuv a pitie. Tiež bude možnosť 

športovať na kurtoch v rámci NTC, či už bedminton alebo volejbal. Za tieto služby však musíme vybrať poplatok, ak by ste o 

to mali záujem, informujte sa na registrácii a prihláste svoje dieťa. 

 

Prestávky: 

Počas prestávok medzi zhromaždeniami sú deti vo vašej zodpovednosti. Prosíme vás, aby ste sa uistili, že deti sú pri vás a 

nebehali po sále alebo v rámci NTC. Naši učitelia urobia všetko preto, aby sa o vaše deti starali od času ukončenia oznamov a 

ohlásenia zbierky až do skončenia každého zhromaždenia, avšak mimo týchto časov je už starostlivosť na vás. 

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ktoré sme tu nezodpovedali, radi vám pomôžeme pri registračnom stole detskej služby. 

 

Nech počas konferencie Boh mocne požehná vás i vaše deti! 

 

Tím pracovníkov Slova života s deťmi  



Približný čas začatia 

programu 

Ovečky Levy Orly 

Sobota  

10.30 do 12.15 

Nick + Laura 

Nedeľná škola 

Sála 2 (3. poschodie) 

Nick + Laura 

Nedeľná škola 

Sála 2 (3. poschodie) 

Laďa + Andrej 

Nedeľná škola 

Sála 3 (4. poschodie) 

Sobota  

15.00 do 18.00 

Katka, Blonďa, Laura 

 

Ručné práce 

Sála 2 (3. poschodie) 

alebo blízky park, pokiaľ 

bude pekné počasie 

Monika, Roland, Andrea, 

Jayne 

Hry 

Sála 2 (3. poschodie) 

alebo blízky park, pokiaľ 

bude pekné počasie 

Martin, Nick, Iveta, 

Lenka 

Hry 

Sála 3 (4. poschodie) 

alebo blízky park, pokiaľ 

bude pekné počasie 

Sobota večer 

19.00 do 21.00 

Jayne, Robo, Andrej 

Dvd  

Sála 2 (3. poschodie) 

Jayne, Robo, Andrej 

Dvd 

Sála 2 (3. poschodie) 

Jayne, Robo, Andrej 

Dvd 

Sála 2 (3. poschodie) 

Nedeľa ráno 

10.30 do 12.30 

Katka K. a Táňa 

Nedeľná škola 

Sála 2 (3. poschodie) 

Monika, Danielka 

Nedeľná škola 

Sála 2 (3. poschodie) 

Deti sú na zhromaždení 

 

Sobota poobede 

16.30 do 18.00 

Katka Č, Pali, Andrea 

Zábava a hry 

Sála 2 (3. poschodie) 

Katka Č, Pali, Andrea 

Zábava a hry 

Sála 2 (3. poschodie) 

Robo a Laďa 

Zábava a hry 

Sála 3 (4. poschodie) 

 

 

Poznámka: ak ste zo Slova života v Bratislave a potrebujete postráženie detí aj počas prestávok pretože máte nejakú 

službu, prosíme vás, aby ste o tom rozprávali osobne s Jayne alebo e-amilom najneskôr do piatku 16.3. 

littlejayneg@gmail.com 

 

 

mailto:littlejayneg@gmail.com

