
Centrum voľného času Maják Námestovo

pripravuje

od 16.7.18 do 20.7.18 
PRÍMESTSKÝ LETNÝ TÁBOR

• týždeň plný prekvapení

• dobrodružstvá s novými priateľmi

• hry, súťaže a skvelá zábava

• šantenie na kúpalisku

• jazda loďou

• výlet do TRICKLANDIE

• deň plný rozprávok 

• výborná nálada

• hľadanie strateného pokladu

• 50 € deti zo ZÚ

• 55 € ostatní

BLIŽŠIE INFO: PhDr. Žaneta Vajdiarová, 0903 489 952, 043/5582004; www.cvcno.edu.sk

CENA

HAPPY DAYS



STREDA : 18. júla 2018

08.00 – 09.00    Príchod detí,  individuálne hry a aktivity podľa záujmu 

09.00 – 15.00   Výlet do TRICKLANDIE                                                             

15.00 –16.00    Oddiel baví oddiel...                                                                            

15.30 –16.00     Odovzdávanie detí rodičom

ŠTVRTOK : 19. júla 2018

08.00 – 09.00    Príchod detí,  individuálne hry a aktivity podľa záujmu 

09.00 – 16.00    Celodenný výlet – Aquapark – Dolný Kubín             

15.30 - 16.00    Predpokladaný príchod, odovzdávanie detí rodičom 

PIATOK : 20. júla 2018

08.00 – 09.00    Príchod detí,  individuálne hry a aktivity podľa záujmu 

09.00 – 12.00     Aktivity: Rozprávky od J.P. Dobšinského: Zlatá priadka, 

Soľ nad zlato...                                                                                          

12.00 – 13.00    Obed, relax                                                                                      

13.00 –16.00     Hľadanie strateného pokladu, vyhodnotenie aktivít, 

ceny, hry, súťaže...                                                                                                 

15.30 –16.00     Odovzdávanie detí rodičom

TERMÍN: 16.07.2018-20.07.2018CENA: 50 € pre deti zo ZÚ, 55 € ostatní účastníci LPTPočet detí: 30

V cene je zahrnuté poistenie, obed, pitný režim, doprava na výlety, 

vstupné

Tábor je zameraný na šťastné, hravé, zábavné a rozprávkové 

prežitie prázdnin s novými kamarátmi a pestrým programom.

PONDELOK : 16. júla 2018

08.00 – 09.00   Príchod detí do LPT, individuálne hry a aktivity podľa 

záujmu detí, oboznámenie s programom a bezpečnosťou v LPT 

09.00 – 12.00    Aktivity: zoznamovacie hry, súťaže, vychádzka po okolí                            

12.00 – 13.00    Obed, relax                                                                                                       

13.00 –16.00     Aktivity: „Milionár“ – vedomostná súťaž pre deti                                          

15.30 –16.00    Odovzdávanie detí rodičom

UTOROK : 17. júla 2018

08.00 – 09.00   Zraz detí,  individuálne hry a aktivity podľa záujmu detí                              

09.00 – 12.00   Výlet loďou – Slanický ostrov                                                                         

12.00 – 13.00   Obed, relax                                                                                                    

13.00 –16.00    Aktivity: Kvíz o Slanickom ostrove – vyhodnotenie                                                                                                                 

15.30-16.00     Odovzdávanie detí rodičom

PROGRAM LETNÉHO PRÍMESTSKÉHO TÁBORA - „ HAPPY DAYS“

Pedagogický dozor: 

PhDr. Žaneta Vajdiarová, 0903 489 952, 043/558 2004.


