
Centrum voľného času Maják Námestovo

pripravuje

PRÍMESTSKÝ LETNÝ TÁBOR

• športové aktivity 

• futbal

• florbal

• turistika

• 40 € deti zo ZÚ

• 45 € ostatní

BLIŽŠIE INFO: Mgr. Anna Ferenčíková, 0905 632 759, 043/5582004; www.cvcno.edu.sk

CENA

ŠPORTÁCIK ˇ 
od 06.08.18 do 10.08.18 

ˇ 

• plávanie 

• TARZÁNIA 

• Parkour

• súťaže a hry   



Program letného prímestského tábora – ŠPORŤÁČIK 

TERMÍN: 6.08.2018-10.08.2018 CENA: 40 € pre deti zo ZÚ, 45 € ostatní účastníci LPTPočet detí: 20

Tento letný prímestský tábor s dennou dochádzkou v čase 8.00 – 16.00 hod. je určený pre dievčatá a chlapcov vo veku 6-15 rokov, ktorí radi športujú a 

súťažia. Je zameraný na prázdninové vyžitie, výlety do blízkeho okolia, poznávanie okolia, športové a súťažné hry a relax.

V cene je zahrnuté: doprava na výlety, vstupné na ihriská, vstupné na kúpalisko, ceny do súťaží, denné teplé menu, pitný režim

PONDELOK: 06. augusta 2018

8.00  – 8.30 Príjem detí, oboznámenie  s programom a s bezpečnosťou

v prímestskom tábore 

8.30 – 13.00    Zoznamovacie hry a aktivity, rozdelenie detí do tímov

Futbal - oboznámenie sa s pravidlami tohto športu, príprava na  zápasy na 

ihrisku, cvičné nájazdy na bránu, prihrávky

13.00 – 14.00 Obed

13.00 – 15.30  Zápasy podľa rozdelenia

15.30 – 16.00   Odovzdanie detí rodičom

UTOROK: 07. augusta 2018

8.00 – 09.00  Príjem a privítanie detí, oboznámenie detí s denným 

programom v letnom prímestskom tábore     

09.00 – 13.00  Florbal – oboznámenie sa s pravidlami tohto športu, príprava 

na zápasy na ihrisku, cvičné nájazdy na bránu, prihrávky

13.00 – 14.00 Obed 

13.30 – 15.30 Zápasy podľa rozdelenia

15.30 – 16.00 Odovzdanie detí rodičom

STREDA: 08. augusta 2018

8.00 – 09.00 Príjem a privítanie detí a oboznámenie s programom                                                

09.00 – 15.30 Turistika a plávanie – celodenný výlet – Hotel Kristína 

Hruštín (autobusová doprava) turistika náučným chodníkom, kúpanie, 

zábava, súťaže a hry  

15.30 – 16.00   Návrat do CVČ „Maják“ Námestovo, vyhodnotenie aktivít  

zápis bodov, hry, súťaže, kreslenie zážitkov, odovzdanie detí rodičom 

ŠTVRTOK: 09. augusta 2018

8.00 – 09.00 Príjem a privítanie detí a oboznámenie  s programom                         

09.00 – 15.30 Tarzánia – celodenný výlet – Zuberec  (autobusová doprava) 

zdolávanie prekážok, zábava, súťaže a hry  

15.30 – 16.00  Návrat do CVČ „Maják“ Námestovo, vyhodnotenie aktivít  

zápis bodov, hry, súťaže, kreslenie zážitkov, odovzdanie detí rodičom 

PIATOK: 10. augusta 2018

8.00 – 09.00  Príjem a privítanie detí a oboznámenie s programom 

09.00 – 13.00  Detský Jumping – základné prvky skákania na trampolíne, 

jednoduchá choreografia, súťaže a hry na trampolíne.

Parkour – najbezpečnejšie a najefektívnejšie  prekonávanie prekážok, 

základné parkourové prvky a free runningové prvky 

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.30 Parkourová dráha, vyhodnotenie PLT, odovzdávanie cien 

15.30 – 16.00 Odovzdanie detí rodičomVedúca LPT: Mgr. Anna Ferenčíková


