
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU MAJÁK NÁMESTOVO 
    

 

ORGANIZUJE PRÍMESTSKÝ LETNÝ TÁBOR 

ENVIROMENTÁLNY 

 
 

            pre deti vo veku od 5 do 14 rokov 

                 

 

CENA: 55 € pre deti zo ZÚ, ostatní účastníci 65 € 

 

TERMÍN: 20. júl 2020 – 24. júl 2020 
   

Čaká Vás: 

           

- Týždeň  bádania a poznávania prírody                       

- Výroba výrobkov z hliny  v keramickej dielni v  

Trstenej a  návšteva Informačného strediská v  Ústí 

nad Priehradou 

- Návšteva Archeoskanzenu v Oravskom Podzámku,  

sokoliarske vystúpenie 

- Jazda na koníkoch na Ranči u Edyho                                                                    

- Návšteva   Slovenského múzea ochrany prírody  a        

   jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši  

- Beseda s ochranármi CHKO, hry, súťaže, poklad, 

environmentálne aktivity a veľa zábavy 

 
V cene je zahrnuté pitný režim, obedy, ceny do súťaží, materiálne 

zabezpečenie LPT a výlety. Zmena programu je vyhradená. 

Bližšie informácie:  Mgr. Andrea Lubasová, 0902 734 085  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLsqzkytnKAhWE1BoKHUdyAjcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rancuedyho.sk%2Findex.php%3Fid%3D11%26lng%3Dsk%26sub%3D6&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNE-zyC9cFagLt8-FqLAs31IKlcPfQ&ust=1454519784989812
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLsqzkytnKAhWE1BoKHUdyAjcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rancuedyho.sk%2Findex.php%3Fid%3D11%26lng%3Dsk%26sub%3D6&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNE-zyC9cFagLt8-FqLAs31IKlcPfQ&ust=1454519784989812
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://stredoveka-dedina-sokoliarov.business.site/&psig=AOvVaw1YTElPUkawzjiOw94di6kq&ust=1584046437471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDi_P2mk-gCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://stredoveka-dedina-sokoliarov.business.site/&psig=AOvVaw1YTElPUkawzjiOw94di6kq&ust=1584046437471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDi_P2mk-gCFQAAAAAdAAAAABAI


PROGRAM PRÍMESTSKÉHO LETNÉHO TÁBORA     

ENVIROMENTÁLNEHO 

        „ Mladí ochranári prírody“ 

 

 

TERMÍN: 20.07.2020- 24.07.2020 v čase od 08.00 – 16.00 hod. 

 

CENA: 55 € pre deti zo ZÚ, 65 € ostatní účastníci PLT 

Počet osôb: 36 

 

V cene je zahrnuté: pitný režim, obedy, ceny do súťaží, materiálne zabezpečenie 

LPT a výlety. 

 

Tento prímestský tábor s dennou dochádzkou je určený pre deti od 5 – 14 rokov, 

ktoré majú rady prírodu a chcú objavovať krásy Oravy. Tábor je zameraný na 

spoznávanie a ochranu prírody. Bude plný environmentálnych aktivít, súťaží 

a hier. Svoju kondíciu si deti otestujú na turistických vychádzkach. Deti sa 

naučia vyrábať výrobky z hliny, tiež  pozorovať  prírodu a zvieratá, ktoré sa 

v nej nachádzajú. Spoločne s ochranármi CHKO Horná Orava navštívia 

informačné stredisko v Ústí nad Priehradou, absolvujú  environmentálne besedy 

a zažijú veľa zábavy. Navštívia Archeoskanzen v Oravskom Podzámku 

a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

Deti tiež   absolvujú jazdu na koňoch a budú spoločne hľadať poklad. 

 

 

 

 

 

 



PONDELOK : 20. júla 2020  

 

8.00  –   9.00        Zraz detí, oboznámenie   sa s programom a s bezpečnosťou 

                             v prímestskom tábore, zoznamovacie  hry, rozdelenie detí do      

                             oddielov, získanie preukazov „Mladý ochranár prírody“ 

09.00 -  12.00       Turistická  vychádzka na Ranč u EDYHO  

 Poznávanie prírody, zvierat, biotopov, environmentálne 

aktivity, jazda na koňoch  na Ranči u EDYHO  

12.00 – 13.00        Obed , relax   

13.00 – 15.30         Environmentálne hry a súťaže v CVČ 

15.30 – 16.00     Odovzdanie detí rodičom 

 

 

UTOROK : 21. júla 2020     

 

8.00 –   08.30   Zraz detí, individuálne hry a aktivity podľa záujmu  

08.30 – 12.00    Návšteva keramickej dielne v Trstenej – výroba výrobkov  

                               z hliny, návšteva Informačného strediska v Ústí nad  

                               Priehradou – environmentálna prednáška a  hry 

12.00 – 13.00        Obed, relax   

13.00 – 15.30        Vyhodnotenie aktivít, hry, súťaže, kreslenie zážitkov 

15.30 – 16.00         Odovzdanie detí rodičom  

 

 

STREDA : 22. júla 2020 

 

8.00 –   08.30      Zraz detí, individuálne hry a aktivity podľa záujmu  

08.30 – 12.00 Návšteva Archeoskanzenu  v Oravskom Podzámku,  

                             sokoliarske vystúpenie 



12.00 – 13.00       Obed , relax   

13.00 – 15.30       Environmentálne hry a súťaže v CVČ  

15.30 – 16.00       Odovzdanie detí rodičom 

 

V prípade nepriaznivého počasia  deti navštívia Múzeum Oravskej dediny v 

Roháčoch. 

 

ŠTVRTOK : 23. júla 2020  

 

8.00 –   08.30      Zraz detí, individuálne hry a aktivity podľa záujmu  

08.30 – 12.00       Návšteva Slovenského múzea  ochrany prírody  

                              a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 

12.00 – 12.30       Obed   

13.30 – 14.30       Návšteva nákupného centra v Dolnom Kubíne – 

                             predajne Pepco, Dráčik... 

15.30 - 16.00       Predpokladaný príchod, odovzdanie detí rodičom      

 

                         

PIATOK : 24. júla 2020 

 

8.00 –   09.00   Zraz detí, individuálne hry a aktivity podľa záujmu  

09.00 – 12.00    Poznaj svoje okolie –  environmentálne  výtvarné aktivity,               

                              súťaže a hry v okolí  CVČ, hľadanie pokladu 

12.00 – 13.00         Obed, relax   

13.00 – 15.30        Vyhodnotenie PLT, odovzdávanie cien a   certifikátov                                                            

                               Mladých ochranárov prírody, hry v herni – súťaže pre deti 

15.30 – 16.00        Odovzdanie detí rodičom 

 

Vedúca tábora: Mgr. Andrea Lubasová, tel. kontakt: 0902 734 085  



 

 

 

 

 

 

 

 


