
 

 

 

 

 

 o deti sa budú starať šiesti animátori: vedúci tábora – Simona Takáčová, zdravotníci Adrián Varga a Gabriela 

Vavráková, animátori – Lucia Hakeová, Klaudia Nagyová-Salociová a Martina Vargová 

 akcia sa daný deň koná iba ak príde minimálne 15 detí !!!  

 poplatok za jedno dieťa jeden deň je 2 ,- €, POZOR ! poplatok za dvojdňový výlet je 10 € 

 na výlety, kde je počet detí obmedzený, je potrebné účasť  nahlásiť u Simony Takáčovej na čísle 0904 350 732 

 v prípade zlého počasia je pre detí pripravený zaujímavý náhradný program 

 zabezpečené je aj drobné občerstvene, odmeny za výhry v súťažiach, na výletoch cestovné lístky a vstupné 

 

V termíne 21. – 25. júla 2014 V termíne od 4. – 8. augusta 2014 

 

Pondelok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)                                                           Pondelok  a utorok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 

Výlet: Začiatok dobrodružstva na Bankove                                                    DVOJDŇOVÝ výlet na Sninské rybníky,  

Navzájom sa lepšie spoznáme, prejdeme sa   biokúpalisko Snina 

po náučnom chodníku, zahráme si množstvo skvelých Cesta autobusom do Sniny, ubytovanie, hry, táborák, 

hier, zasmejeme a zaspievame si pri privítacej opekačke. večera, nočná hra len pre odvážnych, večierka. 

Potrebná strava a pitie na celý deň, veci na opekanie,  V utorok ráno raňajky, rozcvička, výlet do okolia. 

pevná obuv a pršiplášť. Po chutnom obede pôjdeme na biokúpalisko. 

 Potrebná strava a pitie na pondelok (večera je  

Utorok: (stretnutie o 7:30 pri kostole)  už zabezpečená), veci na opekanie, baterka, pevná obuv,  

Výlet: Jasovská jaskyňa a kaštieľ Betliar plavky, osuška, deka, veci na prezlečenie a hlavne  

Zaujímaš sa o históriu a lákajú ťa jaskyne? Neváhaj a  dobrú náladu  Predpokladaný príchod do Košíc o 18:00. 

pridaj sa k nám na cestu autobusom za poznaním krás Na tento výlet je potrebné deti nahlásiť ! 

vytvorených prírodou a ľuďmi. (Obmedzený počet  25) 

Na tento výlet je potrebné deti nahlásiť ! POZOR ! Poplatok za jedno dieťa je 10 € 

(Obmedzený počet   30)  

  

Streda: (stretnutie o 7:00 pri kostole) Streda: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 

Výlet: Kúpalisko Prešov“ U Komiňára“ Výlet: Potulky mestom Košice 

Potrebné plavky, deka, veci na prezlečenie, osuška, Zaujímaš sa o techniku a rád objavuješ nové veci? 

strava a pitie na celý deň. Návšteva Steel Parku je niečo pre teba. A čo tak 

Na tento výlet je potrebné deti nahlásiť ! navštíviť aj iné zaujímavé miesta?  A krásny deň  

(Obmedzený početí 30) plný zážitkov a nových poznatkov zakončíme zmrzlinkou   

LEN PLAVCI ! pri fontáne  

 

Štvrtok: (stretnutie o 7:00 pri kostole) Štvrtok: (stretnutie o 7:00 pri kostole) 

Výlet: Čingov – Tomášovský výhľad Výlet: Ranč Breziny Pavlovce 

Príďte presne ide sa vláčikom  Predpokladaný  Vyberieme sa na výlet do krásnej prírody, povozíme sa na  

návrat do Krásnej je o 18:00. Potrebná strava a  koníkoch a prezrieme si krásne mestečko. Potrebná  

pitie na celý deň, turistická alebo pevná obuv,  strava a pitie na celý deň, pevná obuv a pršiplášť. 

pršiplášť. Na tento výlet je potrebné deti nahlásiť ! 

 (Obmedzený počet  30) 

Piatok: (stretnute o 8:00 pri kostole)  

Výlet: Športový deň Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)  

Máš rád šport a zábavu? Ak áno, súťaženie v tíme, Výlet: Rozlúčkový deň 

ale aj jednotlivo nebude pre teba problém. Príď si Deň plný zábavy a súťaží. Na záver sa rozlúčime  

zašportovať s nami. A nakoniec prekvapenie! Deti                                           posledným táborákom. Potrebná strava a pitie na celý  

proti animátorom. Kto myslíte že vyhrá?                                                        deň, veci na opekanie, pevná obuv, pršiplášť a dobrá 

                                                                                                                           nálada . 

 

 *Zmena programu vyhradená                                           Tešíme sa na každého z vás, 

         starých známych aj nové tváričky  


