
                                                    Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 
                                                                                              ponúka 

detský prímestský tábor 
 

   VÝPRAVY ZA POZNANÍM 
pre deti od 7 do  14  rokov 

od 3.8. do 7.8. 2020 

Orgovánová 5 

 

Pondelok :  3.8.                 VÝPRAVA ZA VČIELKAMI A  HRAMI 

dopoludňajší program:      príchod detí, rozdelenie do oddielov, oboznámenie sa s táborovým   

                                            poriadkom a programom, výroba táborového loga,  

                                           „Čo neviete o včielkach“- živé včielky v úli, ochutnávka rôznych druhov medu  

                                            a oplátok, výroba sviečok z včelieho vosku, interaktívny výklad o význame včielok 

popoludňajší program:      Bowlingový  turnaj o zaujímavé ceny. 

 

Utorok :   4.8.            VÝPRAVA ZA HISTÓRIOU A TAJOMSTVAMI   

                                            ĽUBOVNIANSKEHO HRADU V STAREJ ĽUBOVNI 

celodenný program:            Návšteva a prehliadka stredovekého  Ľubovnianskeho hradu v Starej Ľubovni  

                                            s jeho bohatou históriou a zaujímavou architektúrou a zaujímavými        

                                            expozíciami. Vystúpenie Sokoliarov na hrade 

 

Streda :  5.8.                   VÝLET DO BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV A   SKANZEMU 

celodenný program:          BARDEJOVSKÉ KUPELE  - prehliadka  SKANZEMU - Múzeum  

                                           ľudovej architektúry   

                                           BARDEJOVSKÉ KUPELE  - kúpanie, slnenie  pri bazéne, prehliadka  mesta,  

                                           ochutnávka prameňov liečivých   

                                            OCHUTNÁVKA  kúpeľných oplátok 

                                       

Štvrtok : 6.8.                   VÝPRAVY DO MINULOSTI  ZEME  A DO RÍŠE ZVIERAT  

celodenný program:         Návšteva DINOPARKU KOŠICE  so skutočnými artefaktmi z dávnych dôb ‒ od  

                                          starohôr až po dnešok, bádanie v Detskom paleontologickom ihrisku, 5D film 

                                          Prehliadka ZOO, kŕmenie zvierat, komentované kŕmenie tuleňov, hry v parku 

                   

Piatok  :  7.8.            VÝLET NA DIVOKÝ ZÁPAD  

dopoludňajší program:       návšteva  a  pobyt na RANČI  – jazdenie na koňoch, fotenie so zvieratkami, 

                                            hry a súťaže, ROZLÚČKOVÁ GRIL PARTY,  

popoludňajší program:       Rozlúčková diskotéka a rozlúčková PIZZA                            

                                            Vyhodnotenie tábora  a odovzdanie odmien a cien. 

Prihlášku na letnú činnosť je potrebné zaslať elektronicky z webovej stránky CVČ a súčasne zaplatiť poplatok 

podľa pokynov.V cene je program, doprava,  poistenie, obed, pitný režim, drobné odmeny na celý týždeň 

a šiltovka s logom CVČ. 

Cena tábora:  80,- € 

Hlavná vedúca si vyhradzuje právo na zmenu programu! 

Hlavná vedúca: Mgr. Janka Štefániková 

Kontakt: www.cvckosice.sk, 055/641 14 11 

Bližšie informácie na tabor@cvckosice.sk. 

http://www.cvckosice.sk/

