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Úvod 

 

 Aj tento rok sa stretávame, tak ako už niekoľko rokov predtým, na stránkach 

našej publikácie, aj v čase, keď situácia nielen na Slovensku, ale najmä vo svete 

je veľmi vážna, až kritická, ale veríme, že ani nebezpečný vírus neprekazí prežitie 

príjemných letných prázdnin pre deti a mládež a po dlhom pobyte zavretí vo 

svojich domovoch, po nútenej karanténe, prežijú niečo neobyčajné, 

nezabudnuteľné, čo opäť vyčarí úsmev na ich tvárach a na detských ihriskách, 

v detských centrách, v rekreačných zariadeniach a pod. sa opäť bude ozývať ich 

džavot a smiech. 

Preto aj my chceme prispieť svojou troškou a ponúknuť prehľad letných, denných, 

či zahraničných táborov a iných aktivít organizovaných centrami voľného času, 

občianskymi združeniami a inými subjektami pracujúcimi pre deti a mládež. 

Okrem toho prinášame aj prehľad hodín centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, ktorí počas letných dní poskytujú konzultačné hodiny, 

psychologickú, špeciálno-pedagogickú a preventívnu činnosť pre túto vekovú 

kategóriu, ale aj pre ich rodičov  a pedagógov. 

 Veríme, že publikácia, ktorú i keď vzhľadom k situácií, v menšom počte 

prispievateľov, zozbieralo, zostavilo a vydalo oddelenie mládeže a športu Centra 

vedecko-technických informácií SR, pomôže rodičom, pedagógom, mladým 

ľuďom, ako aj širokej verejnosti nájsť si počas leta svoje miesto a stráviť voľné 

chvíle plnohodnotne a v prípade núdze vedieť na koho a kedy sa obrátiť o radu 

a pomoc. 

 

 

    Prajeme príjemné leto 

 

 

 

         Autori  
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   Bratislavský kraj 
   Celkový počet:  10 

 

  Okres Bratislava I 

  Celkový počet:  2 

 

  Cestovná kancelária pre deti Cevarm 

 Adresa: Bratislava 81105, Smrečianska 15 
 Telefón: 0905605998 

 Email: info@cevarm.sk Web: www.cevarm.sk  

• Crazy tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 28.7.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 242 € 

Poznámka: aj tento rok vyrazíme na Kunov, ktorý prináša mega dobrú náladu v skvelých hrách 

ako je Bláznivá vypadávačka, Bingo, Pátrači či Scenáristi, môžeš sa zapojiť do päťboja, 

Kunovského tanečného Battle, Krejziády, máme pre teba nabombený program, budete zbierať 

body do Celotáborovky a pod., strava 6x denne, pitný režim, v cene strava, ubytovanie, táboroví 

vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaže, zákonné poistenie 

insolvenstnosti, fotky zdarma na stiahnutie, 20 % DPH, zľava z ceny pri platbe do 31.3.2020 

232 €, pre majiteľov karty do 31.3. 221 € a pre majiteľov karty 230 € 

• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 3.7.2020 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 80 €, Zľavy: 4 € 

Poznámka: neváhaj a prvé tri dni prázdnin poď s nami do denného tábora s Legom, môžeš sa 

zapojiť do súťaže o orginálnu stavbu, ktorú stihneš postaviť v stanovenom limite, s kamarátmi 

si zahráš spoločenské hry, navštíviš zvieratká na Biofarme Príroda v Stupave, vyšantíš sa na 

super ihrisku v Bory Mall s 5 poschodovým megahradom, autodráhou, trampolínami a pod., 

navštíviš Bibianu, Medzinárodný dom umenia pre deti s interaktívnou výstavou Šperkopríbeh a 

Veže do neba alebo Podivné dejiny umenia s Profesorom Škrečkom v Esterházyho paláci, čaká 

ťa kúpalisko Delfín s tobogánom, zábavné hry v klubovni, v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

program, vstupenky y cestovné lístky, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny, táborové tričko, 

darček, spomienkový list, vedúci tábory, fotky a 20% DPH, pri zaplatení do 31.3 zľava 4 €, 

majiteľ karty Cevarm do 31.3. zľava 8 € a majiteľ karty Cevarm zľava 4 € 

• Fanlandia 

Začiatok akcie: 3.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 242 € 
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Poznámka: Ďalší ročník obľúbenej Fanlandie bude v osvedčenom rekreačnom areáli Kunovskej 

priehrady s piesočnou plážou ako pri mori a kúpaním kúsok od chaty, tábor plný úletov, zábavy 

a hier, ideálne miesto pre všetkých, čo sa nechcú doma nudiť, čaká ťa Bingo game, športovo-

kreatívna hra farbičky, zábavné Olympijské hry aj aktivity záujmových krúžkov - tanečného, 

výtvarného, turistického, športového alebo retro krúžku, športového ducha otestuješ v 

táborovom desaťboji, vyberieš svojich favoritov alebo sa zúčastníš programu MISS a MISSÁK 

Fanlandie, zabavíš sa pri úlohách Pevnosť Boyard, Fanky Superstar alebo budeš bojovať o 

Fanky život, ubytovanie v murovanej chate s 2-3 lôžkovými izbami, strava 6x denne a pitný 

režim, v cene je strava, ubytovanie, zdravotník, táboroví vedúci, materiál na činnosť, sladkosti, 

odmeny do súťaží, zákonné poistenie insolventnosti, fotky z tábora zdarma na stiahnutie, 20% 

DPH, pri platbe do 31.3. 232 €, majiteľ karty Cevarm zaplatené do 31.3 221 €, majiteľ karty 

Cevarm 230 € 

• Fit tábor s Dominikom 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: tábor s fyzioterapeutom Dominikom, ktorý je vhodný a prospešný nielen pre deti s 

chybným držaním tela alebo skoliózou, pôjde o preventívne cvičenia, vhodné aj pre deti so 

zdravým chrbtom, naučíš sa cvičebné zostavy zamerané na rôzne problémy s držaním tela, 

posilňovacie cvičenia, dýchacie cvičenia a pod. v cene je strava 3x denne, pitný režim, hodina 

denne s fyzioterapeutom, program, materiál, odmeny, tričko, spomienkový list a darček, vedúci 

tábora, fotky y 20% DPH, cena za deň 29 €, do 31.3.135 €, pre majiteľa karty do 31.3. 129 € a 

pre majiteľa karty 138 € 

• Chata nad plážou 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 212 € 

Poznámka: bláznivá letná táborová horúčka plná radosti, neuveriteľných zážitkov, priateľstiev, 

hier a súťaží, letná sprcha bláznivých dobrodružstiev a nekonečnej energie, budú na Teba čakať 

rôzne etapovky, kvízové, logické, vedomostné hry a súťaže, strategické i detektívne hry, budeme 

sa kúpať, v cene ubytovanie v murovanej chate, strava 6x denne, pitný režim, táboroví vedúci, 

zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaže, zákonné poistenie insolventnosti, 

fotky z tábora, 20% DPH, cena do 31.3 202 €, majiteľ karty do 31.3. 192 €, majiteľ karty 201 € 

• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: TU Látky a ranč Haferník 

Poplatok: 283 € 

Poznámka: absolvuješ 9 hodín výcviku na ranči, vrátane starostlivosti o kone, môžeš si priplatiť 

vychádzky na koni v okolitej krásnej prírode (12 €), výlet k vodopádu Bystrô alebo do Hriňovej, 

Herbalógia so spoznávaním liečivých rastlín, Detviansky triatlón s lukostreľbou, orientačný beh 

Pre rýchle nožičky a chytré hlavičky, šikovnosť uplatníš v súťaži Pat a Mat a pod. v cene je 

ubytovanie v turistickej ubytovni, strava 6x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, 

materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaže, zákonné poistenie insolventnosti, fotky z 

tábora, 20% DPH, do 31.3 273 €, majiteľ karty Cevarm do 31.3. 260 €, majiteľ karty 269 € 
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• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 11.8.2020 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: TU Látky a ranč Haferník 

Poplatok: 283 € 

Poznámka: absolvuješ 9 hodín výcviku na ranči, vrátane starostlivosti o kone, môžeš si priplatiť 

vychádzky na koni v okolitej krásnej prírode (12 €), výlet k vodopádu Bystrô alebo do Hriňovej, 

Herbalógia so spoznávaním liečivých rastlín, Detviansky triatlón s lukostreľbou, orientačný beh 

Pre rýchle nožičky a chytré hlavičky, šikovnosť uplatníš v súťaži Pat a Mat a pod. v cene je 

ubytovanie v turistickej ubytovni, strava 6x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, 

materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaže, zákonné poistenie insolventnosti, fotky z 

tábora, 20% DPH, do 31.3 273 €, majiteľ karty Cevarm do 31.3. 260 €, majiteľ karty 269 € 

• Teenage camp 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 19.8.2020 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 282 € 

Poznámka: čakajú nás rôzne dobrodružstvá, teenagerská pasovačka, absolvovaním ktorej sa 

staneš právoplatným teenegarom a vstúpiš do niečoho nepoznaného a doposiaľ neobjaveného, 

Tvojím najväčším objavom bude, že poznáš sám seba každý deň bude iný, pestrý rozmanitý a 

hlavne nezabudnuteľný, v cene je ubytovanie v murovanej chate, strava 6x denne, pitný režim, 

táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny na súťaž, zákonné poistenie 

insolventnosti, fotky z tábora, 20% DPH, do 31.3 272 € majiteľ karty do 31.3. 259 €, majiteľ 

karty 268 € 

• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: poď s nami do denného tábora, kde sa v mravčej klubovni zahráš Dobble, Duch, 

Stolný futbal, Rybičky, fantáziu využiješ v tvorivých dielňach a výtvarnej súťaži, podnikneš 

výpravu k ôsmemu mlynu na Vydrici, k mlynu Klepáč, k 55 m hlbokej studni na hrade Devín, v 

starom meste si pozrieš Trestajúcu studňu, potešíš sa výprave do športovo-zábavného centra 

Kids House, výprave na kúpalisko Delfín s tobogánom alebo dobrodružnej výprave na Kamenný 

mlyn a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, vedúci, vstupenky a cestovné lístky, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, spomienkový list a darček, 

fotky z tábora a 20% DPH, cena za deň 27 €, do 31.3. 125 €, pre majiteľa karty Cevarm do 31.3. 

119 €, pre majiteľa karty 128 € 

• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 
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Poznámka: poď s nami do denného tábora, kde sa v mravčej klubovni zahráš Dobble, Duch, 

Stolný futbal, Rybičky, fantáziu využiješ v tvorivých dielňach a výtvarnej súťaži, podnikneš 

výpravu k ôsmemu mlynu na Vydrici, k mlynu Klepáč, k 55 m hlbokej studni na hrade Devín, v 

starom meste si pozrieš Trestajúcu studňu, potešíš sa výprave do športovo-zábavného centra 

Kids House, výprave na kúpalisko Delfín s tobogánom alebo dobrodružnej výprave na Kamenný 

mlyn a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, vedúci, vstupenky a cestovné lístky, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, spomienkový list a darček, 

fotky z tábora a 20% DPH, cena za deň 27 €, do 31.3. 125 €, pre majiteľa karty Cevarm do 31.3. 

119 €, pre majiteľa karty 128 € 

• Vodnícke dorodružstvá 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: poď s nami do denného tábora, kde sa v mravčej klubovni zahráš Dobble, Duch, 

Stolný futbal, Rybičky, fantáziu využiješ v tvorivých dielňach a výtvarnej súťaži, podnikneš 

výpravu k ôsmemu mlynu na Vydrici, k mlynu Klepáč, k 55 m hlbokej studni na hrade Devín, v 

starom meste si pozrieš Trestajúcu studňu, potešíš sa výprave do športovo-zábavného centra 

Kids House, výprave na kúpalisko Delfín s tobogánom alebo dobrodružnej výprave na Kamenný 

mlyn a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, program, vedúci, vstupenky a cestovné lístky, 

materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, spomienkový list a darček, 

fotky z tábora a 20% DPH, cena za deň 27 €, do 31.3. 125 €, pre majiteľa karty Cevarm do 31.3. 

119 €, pre majiteľa karty 128 € 

• Záhady v meste 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: každý deň sa vyberieš skúmať záhady a zaujímavosti najlepších bratislavských ihrísk 

- atrakcie vyskúšaš, vyblázniš sa a ihriská ohodnotíš známkami, navštíviš najväčší detský Svet 

zábavy v Bory Mall a pod., v cene je stravovanie 3x denne a pitný režim, program a starostlivosť 

o deti, vstupenky y cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, 

ročníkové táborové tričko, spomienkový list a darček, vedúci tábory, fotky, 20% DPH, cena za 

deň 27 €, do 31.3. 125 €, majiteľ karty do 31.3 119 €, majiteľ karty 128 € 

• Záhady v meste 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: každý deň sa vyberieš skúmať záhady a zaujímavosti najlepších bratislavských ihrísk 

- atrakcie vyskúšaš, vyblázniš sa a ihriská ohodnotíš známkami, navštíviš najväčší detský Svet 

zábavy v Bory Mall a pod., v cene je stravovanie 3x denne a pitný režim, program a starostlivosť 

o deti, vstupenky y cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, 

ročníkové táborové tričko, spomienkový list a darček, vedúci tábory, fotky, 20% DPH, cena za 

deň 27 €, do 31.3. 125 €, majiteľ karty do 31.3 119 €, majiteľ karty 128 € 
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• Záhady v meste 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: každý deň sa vyberieš skúmať záhady a zaujímavosti najlepších bratislavských ihrísk 

- atrakcie vyskúšaš, vyblázniš sa a ihriská ohodnotíš známkami, navštíviš najväčší detský Svet 

zábavy v Bory Mall a pod., v cene je stravovanie 3x denne a pitný režim, program a starostlivosť 

o deti, vstupenky y cestovné lístky MHD, materiál a pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, 

ročníkové táborové tričko, spomienkový list a darček, vedúci tábory, fotky, 20% DPH, cena za 

deň 27 €, do 31.3. 125 €, majiteľ karty do 31.3 119 €, majiteľ karty 128 € 

 

  Detská misia 

 Adresa: Bratislava 81107, Legionárska 4 
 Telefón: 02/55569378 

 Email: frano@detskamisia.sk  Web: www.detskamisia.sk  

 Vedúci: Michal Fraňo 

• Denný tábor pre deti 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen 

Poplatok: 50 € 

Poznámka: rodičia môžu priviesť deti od 7.30 do 8.00 hod a vyzdvihnúť v čase od 15.30 do 

16.00 hod. 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň, Častá 

Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Vedúci:  

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá 

Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 
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• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá 

Poplatok: 140 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre deti športový 

Začiatok akcie: 4.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: stredisko Prameň Častá 

Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre mladší dorast 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-15 rokov 

Miesto konania akcie: Častá 

Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 

• Tábor pre starší dorast 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 15-18 rokov 

Miesto konania akcie: Častá 

Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Poznámka: ubytovanie vo viacposteľových chatkách, strava 6x denne, pitný režim, materiál na 

tvorivé dielne, na prípravu hier a súťaží a režijné náklady na nákup pomôcok 
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  Okres Bratislava III 

  Celkový počet:  3 

 

  Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

 Adresa: Bratislava 83152, Hagarova 4 
 Telefón: 0905506312 

 Email: prochaska@amavet.sk  Web: www.amavet.sk  

 Vedúci: Gabriela Kukolová, Ing. 

• Denný tábor zvedavých vedcov 

Začiatok akcie: 13.7. 2020 Koniec akcie: 17.7. 2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 99 €  Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. PhD. 

Telefón: 0905506312, 0905506312 

Termín nahlásenia do: priebežne  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/ 

• Letný tábor zvedavých vedcov 

Začiatok akcie: 26.6. 2020 Koniec akcie: 5.7. 2020 

Trvanie: 10 dní     

Cieľová skupina: deti a mládež do 16 rokov 

Miesto konania akcie: Baško Polje, Chorvátsko 

Poplatok: 347 €  Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. PhD.  

Telefón: 0905506312, 0905506312 

Termín nahlásenia do: priebežne  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: https://zvedavivedci.sk/terminy-a-ceny-pre-tabory/ 

• Letný tábor zvedavých vedcov 

Začiatok akcie: 7.8. 2020  Koniec akcie: 16.8. 2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: deti od 8 do 14 rokov 

Miesto konania akcie: Baško Polje, Chorvátsko 

Poplatok: 388 €  Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. PhD.  

Telefón: 0905506312, 0905506312 

Termín nahlásenia do: priebežne Počet účastníkov: 50 

Poznámka: https://zvedavivedci.sk/terminy-a-ceny-pre-tabory/ 
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  Centrum voľného času 

 Adresa: Bratislava 83154, Hlinícka 3 
 Telefón: 0911 112 317 

 Email: magdalenabrezovska@gmail.com Web: https://cvcba3.sk/  

 Vedúci: Romana Bahúlová, Mgr. 

• Letné aktivity 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poznámka: bližšie informácie na www.cvcba3.sk a na 0910877788 

 

  Detská organizácia Fénix, o.z. 

 Adresa: Bratislava 83103, Račianska 72 
 Telefón: 02/44636371 

 Email: fenix@do-fenix.sk Web: www.do-fenix.sk  

 Vedúci: Eva Pintérová, Mgr. 

• Denné letné putovanie 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Handlová 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Beáta Deliová handlova@do-fenix,sk  

Termín nahlásenia do: 20.6.2020 Počet účastníkov: 40 

• Ekotrhy (nielen nápadov) 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: Snina 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Eva Pinttérová, Mgr. 

Telefón: 0918486034 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 Počet účastníkov: 50 

• Turistické všeličo, stanujeme a varíme v prírode 

Začiatok akcie: 30.6.2020  Koniec akcie: 4.7.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Varín 

Poplatok: 50 € 

Vedúci: Beáta Šramková krasnonadkysucou@do-fenix.sk  

Termín nahlásenia do: 20.6.2020 Počet účastníkov: 30 
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  Okres Bratislava IV 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bratislava 84101, Fedákova 3 
 Telefón: 02/64288090 

 Email: poradenstvoba4@gmail.com Web: www.psychologickeporadenstvo.sk  

 Vedúci: Monika Klapkova, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poznámka: pondelok-piatok 8.00 - 14.00 alebo pozrieť informácie na webovej stránke 

 

  Okres Bratislava V 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bratislava 85101, Švabinského 7 
 Telefón: 0911411963 

 Email: cpppap.director@gmail.com Web: cpppapba5.sk  

 Vedúci: Miloslava Fellegiová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poznámka: pracovné dni od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

 

  INEX Slovakia 

 Adresa: Bratislava 85101, Prokopova 15 
 Telefón: 0905501078 

 Email: inex@inex.sk  Web: www.inex.sk 

 Vedúci: Mária Ďurajková 

• ISL01 Lukovistia 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Lukovistia 

Poplatok: 40 €   Vedúci: Monika Mudroňová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 21.6.2020  

Počet účastníkov: 2 

• ISL02 Obisovce Castle 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Obisovce 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 12.7.2020  

Počet účastníkov: 2 
 



12 
 

• ISL04 Eco Slatinka 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 15 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Slatinka 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 19.7.2020  

Počet účastníkov: 2 

• ISL05 Uhrovec 

Začiatok akcie: 14.8.2020  Koniec akcie: 24.8.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Uhrovec 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 1.8.2020  

Počet účastníkov: 2 

• ISL06 Barlička 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Prešov 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 9.8.2020  

Počet účastníkov: 2 

• ISL07 Black Castle 

Začiatok akcie: 24.8.2020  Koniec akcie: 1.9.2020 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Zlatno 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 17.8.2020  

Počet účastníkov: 2 

• ISL08 Integra Centre 

Začiatok akcie: 6.9.2020  Koniec akcie: 13.9.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 18+ 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 40 €   Termín nahlásenia do: 1.9.2020  

Počet účastníkov: 2 

• Medzinárodné dobrovoľnícke tábory v zahraničí 

Cieľová skupina: 14+ 

Miesto konania akcie: svet 

Poplatok: 75 € 

Poznámka: viac info na https://inex.sk/sk/a/52/medzinarodne-dobrovolnicke-tabory-

workcampy 

 

  Okres Malacky 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Malacky 90101, Záhoracká 51 
 Telefón: 034/7724293 

 Email: pppmalacky@mail.t-com.sk  Web: www.pppmalacky.sk  

 Vedúci: Dana Kovárová, PaedDr. 
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• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Malacky 

Poznámka: s prihliadnutím na dovolenky 3. a 4. týždeň v júli a prvé tri týždne v auguste 

zamestnancov centra konzultácie pre verejnosť budú od 9.00 do 12.00 hod. 

 

  Okres Senec 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Senec 90301, Lichnerova 22 
 Telefón: 45926708 

 Email: riaditel@poradnasenec.sk Web: www.poradnasenec.sk  

 Vedúci: Marcela Gáliková, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Trvanie: 1.7.2020 

Miesto konania akcie: Senec 

Poznámka: bližšie informácie na webovej stránke alebo telefonicky 

 

   Trnavský kraj 
   Celkový počet:  1 

 

  Okres Dunajská Streda 

  Celkový počet:  1 

 

  Zväz skautov maďarskej národnosti 

 Adresa: Dunajská Streda 92901, Nám. sv. Štefana 296/6 
 Telefón: 031/5527121 

 Email: szmcs@szmcs.sk Web: www.szmcs.sk  

 Vedúci: Szilárd Csémi, Ing. 

• Denný tábor 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: Veľký Meder 

Poplatok: 65 €   Vedúci: Zoltán Sörös 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 25 

• Tábor skautských rodín 

Začiatok akcie: 24.7.2020  Koniec akcie: 29.7.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: rodiny 

Miesto konania akcie: Krásnohorské Podhradie 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Zsolt Balta 

Termín nahlásenia do: 30.4.2020  

Počet účastníkov: 75 
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• Vzorový tábor pre mladých skautov 

Začiatok akcie: 23.7.2020  Koniec akcie: 28.7.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-10 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 40 €   Vedúci: Daniel Danczi 

Termín nahlásenia do: 30.4.2020  

Počet účastníkov: 35 

• Vzorový tábor pre skautov 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 30.7.2020 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 11-15 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 70 €   Vedúci: Denisa Haver 

Termín nahlásenia do: 30.4.2020 

Počet účastníkov: 40 

 

   Trenčiansky kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Bánovce nad Bebravou 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bánovce nad Bebravou 95701, 5.apríla 792/14 
 Telefón: 0903668660 

 Email: ppp_bnb@stonline.sk Web: www.cpppapbn_hostujem.sk  

 Vedúci: Dana Balažovičová, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Bánovce nad Bebravou 

Poznámka: pondelok-piatok 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Ilava 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

 Adresa: Dubnica nad Váhom, 018 41 01841, Partizánska 151/3 
 Telefón: 0903428540,042/4442140 

 Email: ppp_dca@stonline.sk Web: www.poradnadca.webnode.sk  

 Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CPPPaP Dubnica nad Váhom 

Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. Telefón: 0903428540 

Poznámka: od 8.00 do 14.00 hod 
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  Okres Púchov 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Púchov 02601, Námestie slobody 1657/13 
 Telefón: 042/4632849 

 Email: info@poradnapuchov.skWeb: www.poradnapuchov.sk  

 Vedúci: Iveta Smahová, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Púchov 

Poznámka: Centrum bude pre klientelu v čase prázdnin otvorené od 8.30 do 14.30 hod. 

 

  Okres Trenčín 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času pri Základnej škole  

 Adresa: Trenčianska Teplá 91401, J. Braneckého 130/15 
 Telefón: 032/6591348 

 Email: riaditel@zstrencianskatepla.skWeb: https://zstrenctepla.edupage.org  

 Vedúci: Gabriela Zuberová, Ing. 

• Letný tábor s dennou dochádzkou I. turnus 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 3.7.2020 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 6. - 12. rokov 

Miesto konania akcie: ZŠ 

Poplatok: 9 eur 

Vedúci: Gabriela Zuberová, Ing. Telefón: 032/6591348 

Termín nahlásenia do: 23.6.2020  

Počet účastníkov: 35 

Poznámka: denne od 6,30 hod. do 15,30 hod., letný tábor s dennou dochádzkou sa otvorí v 

prípade ak bude prihlásených minimálne 10 detí, zľavy na podujatie sa neposkytujú 

• Letný tábor s dennou dochádzkou II. turnus 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dni Cieľová skupina: 6. - 12. rokov 

Miesto konania akcie: ZŠ 

Poplatok: 15 eur 

Vedúci: Gabriela Zuberová, Ing. Telefón: 032/6591348 

Termín nahlásenia do: 23.6.2020 Počet účastníkov: 35 

Poznámka: denne od 6,30 hod. do 15,30 hod., letný tábor s dennou dochádzkou sa otvorí v 

prípade ak bude prihlásených minimálne 10 detí, zľavy na podujatie sa neposkytujú 
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  Cestovná kancelária pre deti Slniečko 

 Adresa: Trenčín 91101, Palackého 8 
 Telefón: 032/6521911 

 Email: slniecko@ckslniecko.sk  

 Vedúci: Dušan Ovšonka 

• 15 dní v raji - Malta 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 15 dní  Cieľová skupina: 13-18 rokov 

Miesto konania akcie: hostiteľská rodina, Mdina, Malta 

Poplatok: 1 440 € 

Termín nahlásenia do: 30.4.2020 

Poznámka: Na Malte sa v angličtine zdokonalíte na betón, tento nádherný, kľudný a malebný 

európsky raj leží na malom ostrove v Stredozemnom mori, neďaleko Sicílie, hostiť by nás mala 

jazyková škola Eurocentres Malta, výučba prebieha každý deň dopoľudnia, v rozsahu 20 hodín 

týždenne, t.j. 40 hodín za pobyt, výučba je vedená kvalifikovanými lektormi a je zameraná 

predovšetkým na konverzáciu, v triede je max. 12 študentov, výučba končí certifikátom o 

absolvovaní kurzu, v cene je strava a ubytovanie v hostiteľskej rodine, doprava letecká (účastník 

si letenku kúpi sám), v cene je obojsmerný transfer z letiska, 40 hodín výučby jazyka, študijný 

materiál, poobedňajšie aktivity, miestny školský sprievodca a slovenský sprievodca 

• Cool Worthing School 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 16 dní  Cieľová skupina: 13-20 rokov 

Miesto konania akcie: hostiteľská rodina, Worthing, Anglicko 

Poplatok: 1 285 € 

Poznámka: aj na toto leto sme pre vás pripravili obľúbený jazykový pobyt pre mládež v krásnom 

pokojnom prímorskom letovisku Worthing na juhu Anglicka, len ťažko nájdeme kľudnejšie a 

bezpečnejšie miesto v Európe, dva týždne na anglickom pobreží s ubytovaním v anglickej rodine 

a návštevou anglických jazykových kurzov umožnia deťom a mládeži nielen výborne sa 

zdokonaliť v jazyku, ale aj zažiť pravú atmosféru anglického školského prostredia a nadviazať 

nové kontakty, jazyková škola St. Georges Clubclass je umiestnená priamo v centre mesta a 

výučba prebieha každý deň v dopoludňajších hodinách v rozsahu 20 vyučovacích hodín 

týždenne, t.j. 40 hodín za pobyt, výučba je vedená kvalifikovanými anglickými lektormi a je 

zameraná predovšetkým na konverzáciu, ale významnou zložkou je aj počúvanie jazyka, písanie 

a gramatika, v triede je max. 15 študentov, popoludňajší program je nabitý aktivitami a výletmi 

a organizuje ho čiastočne škola alebo sprievodkyňa, večerné vychádzky sú neorganizované a 

umožnené len na základe súhlasu rodiča a limitované 22. hodinou, v cene je autobusová 

doprava, ubytovanie, strava raňajky a večere, obedy sú formou balíčka /packed lunch/, 40 hodín 

jazyka s anglickými lektormi, študijný materiál, poobedňajšie aktivity vrátane výletov, 

komplexné cestovné poistenie, sprievodca 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 
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Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 
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Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 
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Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby 

Začiatok akcie: 24.8.2020  Koniec akcie: 28.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: zaži jedinečný denný tábor na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, bohatý program, nádherné kone, jazerá plné rýb, zeleň, 

štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža ihriská, trampolína, lezecká pyramída, jazda na koni 

a starostlivosť o ne, zahráme si Tajomstvo veže, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, 

disco a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, jazdenie na koni, ukážky starostlivosti o 

kone, základy rabolovu s možnosťou vyskúšať si chytanie rýb, inštruktori, jazdecké prilby, 

profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, pretekaní na koňoch a o ranči, prednáška o 

vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori na program, bohatý doplnkový 

program, MTZ, ceny do súťaží, malý darček pre každého, člnkovanie v záchranných vestách na 

jazere ranča 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ostrov, Trenčín 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: denný tábor v strede Trenčína privíta detičky aj v lete 2020, máme nachystaný 

špičkový program, návšteva Galérie M.A.Bazovského, kde sa im povenujú umelci v tvorivých 

dielničkách, v detskom svete HoplaLand tarzánia sa do sýtosti vyšantia, nebude chýbať ani 

bazén na letnom kúpalisku, adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o zvyšok sa postarajú 

animátori v skákacom hrade, v stolnom tenise a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

tvorivé dielne, Laser Arena, vstupné, Detský svet HoplaLand, stolný futbal, nafukovací hrad 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ostrov, Trenčín 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: denný tábor v strede Trenčína privíta detičky aj v lete 2020, máme nachystaný 

špičkový program, návšteva Galérie M.A.Bazovského, kde sa im povenujú umelci v tvorivých 

dielničkách, v detskom svete HoplaLand tarzánia sa do sýtosti vyšantia, nebude chýbať ani 

bazén na letnom kúpalisku, adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o zvyšok sa postarajú 

animátori v skákacom hrade, v stolnom tenise a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

tvorivé dielne, Laser Arena, vstupné, Detský svet HoplaLand, stolný futbal, nafukovací hrad 
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• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ostrov, Trenčín 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: denný tábor v strede Trenčína privíta detičky aj v lete 2020, máme nachystaný 

špičkový program, návšteva Galérie M.A.Bazovského, kde sa im povenujú umelci v tvorivých 

dielničkách, v detskom svete HoplaLand tarzánia sa do sýtosti vyšantia, nebude chýbať ani 

bazén na letnom kúpalisku, adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o zvyšok sa postarajú 

animátori v skákacom hrade, v stolnom tenise a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

tvorivé dielne, Laser Arena, vstupné, Detský svet HoplaLand, stolný futbal, nafukovací hrad 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ostrov, Trenčín 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: denný tábor v strede Trenčína privíta detičky aj v lete 2020, máme nachystaný 

špičkový program, návšteva Galérie M.A.Bazovského, kde sa im povenujú umelci v tvorivých 

dielničkách, v detskom svete HoplaLand tarzánia sa do sýtosti vyšantia, nebude chýbať ani 

bazén na letnom kúpalisku, adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o zvyšok sa postarajú 

animátori v skákacom hrade, v stolnom tenise a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

tvorivé dielne, Laser Arena, vstupné, Detský svet HoplaLand, stolný futbal, nafukovací hrad 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Ostrov, Trenčín 

Poplatok: 110 € 

Poznámka: denný tábor v strede Trenčína privíta detičky aj v lete 2020, máme nachystaný 

špičkový program, návšteva Galérie M.A.Bazovského, kde sa im povenujú umelci v tvorivých 

dielničkách, v detskom svete HoplaLand tarzánia sa do sýtosti vyšantia, nebude chýbať ani 

bazén na letnom kúpalisku, adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o zvyšok sa postarajú 

animátori v skákacom hrade, v stolnom tenise a pod., v cene je strava 3x denne, pitný režim, 

tvorivé dielne, Laser Arena, vstupné, Detský svet HoplaLand, stolný futbal, nafukovací hrad 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 
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• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 
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• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 
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• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 24.8.2020  Koniec akcie: 28.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 100 € 

Poznámka: už štvrtý rok Ťa pozývame do parku pod hradom, chceme zažiť všetko, čo park 

ponúka, liezť na lezeckej stene, tvorivé dielničky pre šikovné detičky, tanec v parádnej tančiarni, 

skúsime trampolínu v inej časti parku, elektrické autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, 

pieskoviská, žabiu fontánu a labyrint, čaká nás zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta, 

čaká nás nová mapa, hádanky, rébusy a každý dobrodruh získa nádherný talizman, nebude 

chýbať obľúbený vláčik a Nitriansky hrad, v cene je strava 3x denne, pitný režim, odborní lektori 

na tanec, lezenie a kreatívnu tvorbu, trampolíny, skákacie hrady, elektrické autíčka, zážitková 

cesta, jazdenie na vlastných bicykloch, kolobežkách, korčuliach, návšteva kúpaliska, 

Nitrianskeho hradu, vyhliadková jazda vláčikom, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman a 

vrecúško šťastia pre každého 

• Dovolenka Bulharsko 16+ 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 29.7.2020 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 16-25 rokov 

Miesto konania akcie: hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko v krajine, kde to naozaj 

žije a to hlavne v noci, je to bulharská Miami Beach, ktorá sa večer mení na divoko blikajúci 

Las Vegas s desiatkami diskoték a barov, po krátkom spánku denné svetlo odhalí dlhú pláž s 

množstvom reštaurácií a atrakcií, ktorá poskytne milosrdný kľud a odpočinok po náročnej noci, 

nasleduje kúpanie, slnenie, skákanie do vĺn, bláznenie sa v mori a pre aktívnych plážový 

volejbal, všetky ostatné služby už poskytne moderný hostel s bazénom a barom s wi-fi, nachádza 

sa 10 minút od pláže v blízkosti obľúbeného aquaparku, delegát vám môže zabezpečiť výlet do 

Nesebaru, či do Burgasu a pod., v cene je ubytovanie s raňajkami, autobusová doprava, delegát 

a pobytové poplatky 

• Dovolenka Bulharsko 18+ 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 29.7.2020 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 18-30 rokov 

Miesto konania akcie: hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 

Poplatok: 305 € 

Vedúci:  

Poznámka: slnečné pobrežie je najväčšie a najpopulárnejšie letovisko v krajine, kde to naozaj 

žije a to hlavne v noci, je to bulharská Miami Beach, ktorá sa večer mení na divoko blikajúci 

Las Vegas s desiatkami diskoték a barov, po krátkom spánku denné svetlo odhalí dlhú pláž s 

množstvom reštaurácií a atrakcií, ktorá poskytne milosrdný kľud a odpočinok po náročnej noci, 

nasleduje kúpanie, slnenie, skákanie do vĺn, bláznenie sa v mori a pre aktívnych plážový 

volejbal, všetky ostatné služby už poskytne moderný hostel s bazénom a barom s wi-fi, nachádza 

sa 10 minút od pláže v blízkosti obľúbeného aquaparku, delegát vám môže zabezpečiť výlet do 

Nesebaru, či do Burgasu a pod., v cene je ubytovanie s raňajkami, autobusová doprava, delegát 

a pobytové poplatky 
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• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: chceš super plávať, vyskúšať šťastie v rybolove, otestovať svoju odvahu, snívaš, že 

budeš hasičom, policajtom, rezbárom alebo horárom, a čo tak tajná misia s prespaním v 

poľovníckej chate?, v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať, potápať sa, 

hasiči ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme 

pátrať po ľudových remeslách a skvostoch nádhernej horehronskej dedinky Heľpa, v nejednom 

dome ešte dnes objavíme krosná, rezbára, na chate sa naučíš ako správne založiť oheň, opiecť 

špekáčky, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični nás čaká 

basketbal, stolný tenis, kvízy, disco, zahráme si Koliesko hraj - súboj kmeňov o Dary prírody do 

vrecúška šťastia, čaká nás ozajstný prírodný skvost Bystrianska jaskyňa, v cene je strava 5x 

denne, ubytovanie, autobusová doprava za príplatok 35 €, plavecký kurz, ukážky práce hasičov, 

beseda s policajtom, túra s prespaním v poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, 

základy rybolovu, odborní lektori kurzov, zdravotník, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman, 

autobusový výlet 

• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: chceš super plávať, vyskúšať šťastie v rybolove, otestovať svoju odvahu, snívaš, že 

budeš hasičom, policajtom, rezbárom alebo horárom, a čo tak tajná misia s prespaním v 

poľovníckej chate?, v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať, potápať sa, 

hasiči ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme 

pátrať po ľudových remeslách a skvostoch nádhernej horehronskej dedinky Heľpa, v nejednom 

dome ešte dnes objavíme krosná, rezbára, na chate sa naučíš ako správne založiť oheň, opiecť 

špekáčky, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični nás čaká 

basketbal, stolný tenis, kvízy, disco, zahráme si Koliesko hraj - súboj kmeňov o Dary prírody do 

vrecúška šťastia, čaká nás ozajstný prírodný skvost Bystrianska jaskyňa, v cene je strava 5x 

denne, ubytovanie, autobusová doprava za príplatok 35 €, plavecký kurz, ukážky práce hasičov, 

beseda s policajtom, túra s prespaním v poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, 

základy rybolovu, odborní lektori kurzov, zdravotník, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman, 

autobusový výlet 

• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 
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Poznámka: chceš super plávať, vyskúšať šťastie v rybolove, otestovať svoju odvahu, snívaš, že 

budeš hasičom, policajtom, rezbárom alebo horárom, a čo tak tajná misia s prespaním v 

poľovníckej chate?, v plaveckom kurze naučíme každého nebáť sa vody, plávať, potápať sa, 

hasiči ukážu ako hasiť aj to, čo ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme 

pátrať po ľudových remeslách a skvostoch nádhernej horehronskej dedinky Heľpa, v nejednom 

dome ešte dnes objavíme krosná, rezbára, na chate sa naučíš ako správne založiť oheň, opiecť 

špekáčky, zahráme si futbal, vybíjanú, ak bude pršať, krytý bazén poteší, v telocvični nás čaká 

basketbal, stolný tenis, kvízy, disco, zahráme si Koliesko hraj - súboj kmeňov o Dary prírody do 

vrecúška šťastia, čaká nás ozajstný prírodný skvost Bystrianska jaskyňa, v cene je strava 5x 

denne, ubytovanie, autobusová doprava za príplatok 35 €, plavecký kurz, ukážky práce hasičov, 

beseda s policajtom, túra s prespaním v poľovníckej chate, ukážky práce na krosnách, rezbár, 

základy rybolovu, odborní lektori kurzov, zdravotník, MTZ, ceny do súťaží, malý talizman, 

autobusový výlet 

• Letný tábor Holiday everyday 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-17 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 241 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: ponúkame letný jazykový kurz, na ktorom sú deti zaradené podľa veku a úrovne 

jazyka a s lektormi komunikujú hlavne po anglicky, keďže máme aj nové lektorky, prinášame aj 

nový modernejší štýl, jazyku sa venujeme priebežne celý deň, keďže jazykový a animačný 

program sú prepojené, jazykový kurz je určený začiatočníkom, ktorí sa budú s angličtinou 

zoznamovať hlavne hravou ľahkou formou, ale aj pokročilým, ktorí si budú rozvíjať svoje 

jazykové schopnosti, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, konverzácia, lektori, 

program, študijný materiál, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku 3. osoby a 

úrazu s trvalými následkami 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 30.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: útoky na Orave stále pokračujú, neutíchajú, ale čoraz viac do nej vstupujú veľkí 

hráči, Misia Orava tu cvičí vlastné jednostky, ktoré operujú na území zničenom útokmi, z 

veľkých miest sú už len trosky, ale ostáva stále veľa nedobytých strategických území, jedným 

takým je Kubínska hoľa, ktorá sa stala strategickým miestom a preto ju chce získať každá 

bojujúca strana pod svoju kontrolu, podľa informácií tajných služieb je tu umiestnený kufor, v 

ktorom sú zbrane hromadného ničenia, nakoľko je pevnosť zamínovaná, bude postup lesom 

naozaj skúška ohňom, preto práve teba budeme udržiavať v neustálej kondícií rambo dráhou, 

ku ktorej pribudlo niekoľko nových prekážok..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, zdravotník, animátori, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, airsoft, rambo 

dráha, doprava je individuálna alebo autobusová za doplatok 44 € 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 €    

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 28.8.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 194 € 

Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné 

dobrodružstiev, nádherné jazerá, zeleň, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, overený personál a program, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone 

si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, adrenalínu, zážitkov a športov, čakajú nás 

kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do Relax Aqua centra v Trnave, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, základný jazdecký výcvik, denná starostlivosť 

o kone, inštruktori, jazdecké prilby, profesionálne jazdiarne, prednáška o chove koní, o ranči, 

pretekaní, o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, odborní lektori, doplnkový program, 

zdravotník, ceny do súťaží, člnkovanie v záchranných vestách, autobusový výlet, MTZ, doprava 

individuálne 

• Letný tábor NextLevel 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 90 
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Poznámka: blíži sa veľké finále tábora, každoročný upgrade má svoju poslednú verziu, už sme 

okúsili talentové stromy v rôznych classoch, klanové boje o suroviny y územie nesmú chýbať a 

taktiež vylepšovanie tvojej postavy, konečne sa bude lootovať aj equip na postavy, preto doplň 

energiu, manu, vypni "RAGE" a daj sa na cestu, ak by si niečomu nerozumel, nevadí, všetko 

pochopíš v akcii - na tábore, a to všetko plne v tvojej réžii, kde o všetkom budeš rozhodovať 

práve ty a tvoja skupina, od vybevenia tvojej postavy až po smerovanie našich bojových výprav, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto z tábora, výlety zubačkou na Štrbské Pleso a do Vysokých Tatier, lukostreľba, 

atrakcia Sumo bojovníci, doprava individuálne alebo vlakom za 10 € 

• Letný tábor Od Tatier k Dunaju 

Začiatok akcie: 4.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Bojnice nad Zámkom 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 100 

Poznámka: Z Bojnického zámku zmizlo Pálffyho kreslo, traduje sa, že každý kto si naň sadne, 

zaraz zbohatne, na mieste, kde sa kreslo nachádzalo, sa našiel odkaz, Táto truhlica je prvou 

indíciou, tvojou úlohou je nájsť ďalšie truhlice s indíciami a vrátiť všetko späť, k tomu, ale 

potrebujeme poznať tradičné remeslá, zvyky a tradície našej krajiny, zažiješ zábavu, množstvo 

výletov a aktivity, ktoré ti poriadne zvýšia adrenalín, tmavé studené chodby zámku, ktoré spolu 

prejdeme počas nočnej prehliadky, výhľad nám umožní vyhliadková veža, navštívime ZOO, 

lanový park a pravekú jaskyňu, banské múzeum a pod., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, nafukovací hrad, výlet 

do ZOO a na kúpalisko Čajka, doprava autobusom za príplatok 25 € 

• Letný tábor Od Tatier k Dunaju 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Bojnice nad Zámkom 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 100 

Poznámka: Z Bojnického zámku zmizlo Pálffyho kreslo, traduje sa, že každý kto si naň sadne, 

zaraz zbohatne, na mieste, kde sa kreslo nachádzalo, sa našiel odkaz, Táto truhlica je prvou 

indíciou, tvojou úlohou je nájsť ďalšie truhlice s indíciami a vrátiť všetko späť, k tomu, ale 

potrebujeme poznať tradičné remeslá, zvyky a tradície našej krajiny, zažiješ zábavu, množstvo 

výletov a aktivity, ktoré ti poriadne zvýšia adrenalín, tmavé studené chodby zámku, ktoré spolu 

prejdeme počas nočnej prehliadky, výhľad nám umožní vyhliadková veža, navštívime ZOO, 

lanový park a pravekú jaskyňu, banské múzeum a pod., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, nafukovací hrad, výlet 

do ZOO a na kúpalisko Čajka, doprava autobusom za príplatok 25 €, vypredané 

• Letný tábor Od Tatier k Dunaju 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Bojnice nad Zámkom 

Poplatok: 240 €  Počet účastníkov: 100 
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Poznámka: Z Bojnického zámku zmizlo Pálffyho kreslo, traduje sa, že každý kto si naň sadne, 

zaraz zbohatne, na mieste, kde sa kreslo nachádzalo, sa našiel odkaz, Táto truhlica je prvou 

indíciou, tvojou úlohou je nájsť ďalšie truhlice s indíciami a vrátiť všetko späť, k tomu, ale 

potrebujeme poznať tradičné remeslá, zvyky a tradície našej krajiny, zažiješ zábavu, množstvo 

výletov a aktivity, ktoré ti poriadne zvýšia adrenalín, tmavé studené chodby zámku, ktoré spolu 

prejdeme počas nočnej prehliadky, výhľad nám umožní vyhliadková veža, navštívime ZOO, 

lanový park a pravekú jaskyňu, banské múzeum a pod., v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, nafukovací hrad, výlet 

do ZOO a na kúpalisko Čajka, doprava autobusom za príplatok 25 €, vypredané 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 4.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník, Stredné Považie 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 

Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 

Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 
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Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 

Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 

Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Prašník 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 130 
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Poznámka: toto leto si spoločne užijeme teenagerskú bombu v RZ Prašník, je to stredisko, ktoré 

ti ponúka dva bazény, beach volejbal, letné kino, či spoločenskú miestnosť so stage-om, okrem 

chytania bronzu pri bazéne si môžeš počas workshopov vyskúšať virtuálnu realitu, streliť pár 

gólov súperovi vo vodnom futbale, vyhrať v paintballe alebo len tak chillovať, tvojho tímového 

ducha si overíme v nových športových či logických hrách, zaflexíme si na Hip-Hopke s profi DJ-

om, môžeš sa tešiť na penovú párty, zaujímavých hostí, či SILENT Disco, ak nie si disco typ, 

svoje miesto najdeš v letnom večernom kine, takisto ti radosť prinesie výlet, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábory, vodný futbal, paintball, virtuálna realita, kinball, penová párty, silen párty, profi DJ, 

hip-hop DJ, možnosť priplatiť si autobusovú dopravu za 25 € 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 €    

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 
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Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 28.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 234 € 

Poznámka: tento rok sme rybársky kurz rozdelili na kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naučíme 

základné rybárske zručnosti spojené s lovom menších rýb a ich poznávaním a kurz pre 

pokročilých rybárov, kde sme nachystali lov trofejných kaprov a jeseterov, začiatočníci si môžu 

výstroj zapožičať za 20 €, čaká nás rybolov v dvoch nádherných jazerách, pripravený je nočný 

aj ranný rybolov, vyskúšame si člnkovanie na kajakoch Hobie od 3 Fish, zahráme si Tajomstvo 

veže, čaká nás táborák, opekačka, disco, výlet do Relax Aqua centra v Trnave, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, rybársky kurz, denne rybolov, výbava na rybolov 

okrem udíc, prednáška o vzťahu k prírode, o správnom vnímaní sveta, rybárske preteky, odborní 

lektori, zdravotník, bohatý doplnkový program, ceny do súťaží, malý darček pre každého, 

autobusový výlet, člnkovanie, MTZ 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: pre všetky zvedavé detičky tu máme super správu, do nášho tábora zavítajú super 

hostia a to škriatkovia priamo zo Zvedavkova, sú nielen zvedaví, no hlavne vemi múdri, tento 

rok nám pomôžu lepšie spoznať tajomstvá nášho sveta, pri jeho spoznávaní musíme najskôr 

spoznať sami seba, a preto si v Slniečkove posvietime práve na naše telo, hlava, ramená, kolená, 

palce... myslíte si, že už nič dôležité v našom tele nie je?, naše telo je ako jedna veľká skladačka 

a my v ňom spoločne nájdeme omnoho viac, chcete vedieť aké veľké je vaše srdiečko?, prečo je 

krv červená?, koľko kostí sa vo vás skrýva?, tiež sa dozviete, prečo by sme sa mali o svoje telo 

starať, je skvelé ako všetko v našom tele funguje, ako sa vyliečiť alebo ako môžeme pomôcť 

zranenému, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto z tábora, detské edukačno - náučné divadlo, skákací hrad 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penziónFortunato, Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: pre všetky zvedavé detičky tu máme super správu, do nášho tábora zavítajú super 

hostia a to škriatkovia priamo zo Zvedavkova, sú nielen zvedaví, no hlavne vemi múdri, tento 

rok nám pomôžu lepšie spoznať tajomstvá nášho sveta, pri jeho spoznávaní musíme najskôr 

spoznať sami seba, a preto si v Slniečkove posvietime práve na naše telo, hlava, ramená, kolená, 

palce... myslíte si, že už nič dôležité v našom tele nie je?, naše telo je ako jedna veľká skladačka 

a my v ňom spoločne nájdeme omnoho viac, chcete vedieť aké veľké je vaše srdiečko?, prečo je 

krv červená?, koľko kostí sa vo vás skrýva?, tiež sa dozviete, prečo by sme sa mali o svoje telo 

starať, je skvelé ako všetko v našom tele funguje, ako sa vyliečiť alebo ako môžeme pomôcť 

zranenému, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto z tábora, detské edukačno - náučné divadlo, skákací hrad, vypredané 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 214 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: pre všetky zvedavé detičky tu máme super správu, do nášho tábora zavítajú super 

hostia a to škriatkovia priamo zo Zvedavkova, sú nielen zvedaví, no hlavne vemi múdri, tento 

rok nám pomôžu lepšie spoznať tajomstvá nášho sveta, pri jeho spoznávaní musíme najskôr 

spoznať sami seba, a preto si v Slniečkove posvietime práve na naše telo, hlava, ramená, kolená, 

palce... myslíte si, že už nič dôležité v našom tele nie je?, naše telo je ako jedna veľká skladačka 

a my v ňom spoločne nájdeme omnoho viac, chcete vedieť aké veľké je vaše srdiečko?, prečo je 

krv červená?, koľko kostí sa vo vás skrýva?, tiež sa dozviete, prečo by sme sa mali o svoje telo 

starať, je skvelé ako všetko v našom tele funguje, ako sa vyliečiť alebo ako môžeme pomôcť 

zranenému, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny 

do súťaží, foto z tábora, detské edukačno - náučné divadlo, skákací hrad 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 4.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 
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Poznámka: adrenalín a extrém, to sú tie správne slová, ktoré patria k letnému táboru Sunny 

Action, čakajú nás dni nabité aktivitami a výletmi, pripravili sme si pre vás novinky v podobe 

výletov, novinkou bude výlet do adrenalínového parku v Liptovskom Mikuláši, tu nás čaká hra 

paintball, horolezecká stena, štvorkolky, overený výlet do najväčšieho zábavného parku plného 

adrenalínových a extrémnych atrakcií Energyland, pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme kus 

našich veľhôr, zábava nebude chýbať ani na horských tatranských chodníkoch, chytiť trošku 

bronzu, vytobogánovať sa a relaxovať pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v 

sumo oblekoch, tešiť sa môžeme aj na nadupané párty a súťaže, napr. v streľbe z luku, v cene je 

strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, doprava vlakom za príplatok 10 €, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, výlet vlakom, výlet zubačkou, 

lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 

Poznámka: adrenalín a extrém, to sú tie správne slová, ktoré patria k letnému táboru Sunny 

Action, čakajú nás dni nabité aktivitami a výletmi, pripravili sme si pre vás novinky v podobe 

výletov, novinkou bude výlet do adrenalínového parku v Liptovskom Mikuláši, tu nás čaká hra 

paintball, horolezecká stena, štvorkolky, overený výlet do najväčšieho zábavného parku plného 

adrenalínových a extrémnych atrakcií Energyland, pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme kus 

našich veľhôr, zábava nebude chýbať ani na horských tatranských chodníkoch, chytiť trošku 

bronzu, vytobogánovať sa a relaxovať pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v 

sumo oblekoch, tešiť sa môžeme aj na nadupané párty a súťaže, napr. v streľbe z luku, v cene je 

strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, doprava vlakom za príplatok 10 €, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, výlet vlakom, výlet zubačkou, 

lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 

Poznámka: adrenalín a extrém, to sú tie správne slová, ktoré patria k letnému táboru Sunny 

Action, čakajú nás dni nabité aktivitami a výletmi, pripravili sme si pre vás novinky v podobe 

výletov, novinkou bude výlet do adrenalínového parku v Liptovskom Mikuláši, tu nás čaká hra 

paintball, horolezecká stena, štvorkolky, overený výlet do najväčšieho zábavného parku plného 

adrenalínových a extrémnych atrakcií Energyland, pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme kus 

našich veľhôr, zábava nebude chýbať ani na horských tatranských chodníkoch, chytiť trošku 

bronzu, vytobogánovať sa a relaxovať pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v 

sumo oblekoch, tešiť sa môžeme aj na nadupané párty a súťaže, napr. v streľbe z luku, v cene je 

strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, doprava vlakom za príplatok 10 €, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, výlet vlakom, výlet zubačkou, 

lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci 
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• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 €    

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, 

tento tábor je neoddeliteľnou súčasťou tábora SunnyGames, ak si trošku kreatívny, máš rád 

farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ film, divadlo, či muzikál, tak tu si na 

správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný či vlogerský workshop v réžií našich 

animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o kus ďalej, s nami môžeš v lete tvoriť bez hraníc, 

napríklad aj taký kostým na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábora, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, hostia, za príplatok 25 € je k dispozícií 

autobusová doprava 

• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, 

tento tábor je neoddeliteľnou súčasťou tábora SunnyGames, ak si trošku kreatívny, máš rád 

farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ film, divadlo, či muzikál, tak tu si na 

správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný či vlogerský workshop v réžií našich 

animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o kus ďalej, s nami môžeš v lete tvoriť bez hraníc, 

napríklad aj taký kostým na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábora, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, hostia, za príplatok 25 € je k dispozícií 

autobusová doprava 

• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, 

tento tábor je neoddeliteľnou súčasťou tábora SunnyGames, ak si trošku kreatívny, máš rád 

farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ film, divadlo, či muzikál, tak tu si na 

správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný či vlogerský workshop v réžií našich 

animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o kus ďalej, s nami môžeš v lete tvoriť bez hraníc, 

napríklad aj taký kostým na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábora, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, hostia, za príplatok 25 € je k dispozícií 

autobusová doprava 
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• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, 

tento tábor je neoddeliteľnou súčasťou tábora SunnyGames, ak si trošku kreatívny, máš rád 

farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ film, divadlo, či muzikál, tak tu si na 

správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný, tanečný či vlogerský workshop v réžií našich 

animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o kus ďalej, s nami môžeš v lete tvoriť bez hraníc, 

napríklad aj taký kostým na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z 

tábora, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena, hostia, za príplatok 25 € je k dispozícií 

autobusová doprava 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: tešíme sa na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci zo 

SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej sále, 

chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie, dokonalá choreografia 

už ide hlavou nejednému lektorovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už sme hostili tanečné, 

filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný 

štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, autobusová doprava z BA a TT za 

príplatok 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: tešíme sa na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci zo 

SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej sále, 

chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie, dokonalá choreografia 

už ide hlavou nejednému lektorovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už sme hostili tanečné, 

filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný 

štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, autobusová doprava z BA a TT za 

príplatok 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

  



41 
 

Poznámka: tešíme sa na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci zo 

SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej sále, 

chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie, dokonalá choreografia 

už ide hlavou nejednému lektorovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už sme hostili tanečné, 

filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný 

štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, autobusová doprava z BA a TT za 

príplatok 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: tešíme sa na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci zo 

SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej sále, 

chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie, dokonalá choreografia 

už ide hlavou nejednému lektorovi, ktorý každoročne nesmie chýbať, už sme hostili tanečné, 

filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný 

štýl, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, autobusová doprava z BA a TT za 

príplatok 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ak chceš prežiť niečo dobrodružné lightovým spôsobom, tento letný tábor je 

najlepšou voľbou, budeme spať v poľovníckom kaštieli obklopenom krásou Bielych Karpát, 

naučíš sa ako prežiť v lese, ako si postaviť strechu nad hlavou, orientovať sa v prírode, ako 

získať pitnú vodu, ako sa chrániť pred predátormi, večer ťa čaká zábava vo veľkom štýle, o disco 

a párty núdza nebude, pôjdeme na výlet do Trenčína do lesného lanového parku Tarzánia, 

navštívime Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, program lesníckej pedagogiky, doprava je 

individuálne 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ak chceš prežiť niečo dobrodružné lightovým spôsobom, tento letný tábor je 

najlepšou voľbou, budeme spať v poľovníckom kaštieli obklopenom krásou Bielych Karpát, 

naučíš sa ako prežiť v lese, ako si postaviť strechu nad hlavou, orientovať sa v prírode, ako 

získať pitnú vodu, ako sa chrániť pred predátormi, večer ťa čaká zábava vo veľkom štýle, o disco 

a párty núdza nebude, pôjdeme na výlet do Trenčína do lesného lanového parku Tarzánia, 

navštívime Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, program lesníckej pedagogiky, doprava je 

individuálne 
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• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ak chceš prežiť niečo dobrodružné lightovým spôsobom, tento letný tábor je 

najlepšou voľbou, budeme spať v poľovníckom kaštieli obklopenom krásou Bielych Karpát, 

naučíš sa ako prežiť v lese, ako si postaviť strechu nad hlavou, orientovať sa v prírode, ako 

získať pitnú vodu, ako sa chrániť pred predátormi, večer ťa čaká zábava vo veľkom štýle, o disco 

a párty núdza nebude, pôjdeme na výlet do Trenčína do lesného lanového parku Tarzánia, 

navštívime Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, program lesníckej pedagogiky, doprava je 

individuálne 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ak chceš prežiť niečo dobrodružné lightovým spôsobom, tento letný tábor je 

najlepšou voľbou, budeme spať v poľovníckom kaštieli obklopenom krásou Bielych Karpát, 

naučíš sa ako prežiť v lese, ako si postaviť strechu nad hlavou, orientovať sa v prírode, ako 

získať pitnú vodu, ako sa chrániť pred predátormi, večer ťa čaká zábava vo veľkom štýle, o disco 

a párty núdza nebude, pôjdeme na výlet do Trenčína do lesného lanového parku Tarzánia, 

navštívime Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, program lesníckej pedagogiky, doprava je 

individuálne 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: ak chceš prežiť niečo dobrodružné lightovým spôsobom, tento letný tábor je 

najlepšou voľbou, budeme spať v poľovníckom kaštieli obklopenom krásou Bielych Karpát, 

naučíš sa ako prežiť v lese, ako si postaviť strechu nad hlavou, orientovať sa v prírode, ako 

získať pitnú vodu, ako sa chrániť pred predátormi, večer ťa čaká zábava vo veľkom štýle, o disco 

a párty núdza nebude, pôjdeme na výlet do Trenčína do lesného lanového parku Tarzánia, 

navštívime Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný režim, animátor, zdravotník, 

program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, program lesníckej pedagogiky, doprava je 

individuálne 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 110 
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Poznámka: okolie Trenčína sa otrasie v základoch, prichádza nový, zábavou a atrakciami 

nabitý letný tábor, ak máš v sebe štipku odhodlania, poď zabojovať o legendárny putovný 

TrubárCup, táto záhadná čaša hneď v úvode rozhodne o tvojom osude, určí, kto bude tvoj tímový 

spoluhráč a kto naopak súper, putovať bude od jedného tímu k druhému, podľa toho koľko bodov 

v ten deň dosiahneš, všetko však robíme kvôli zábave, ráno absolvuješ naše Zahrievacie kolo 

podľa tvojho výberu a následne si užiješ atrakcie, na ktoré budeš mať náladu a chuť, nebude 

chýbať štvorkolka, aquazorbing, bodyzorbing, nafukovací hrad, bazén, zopár zábavných hostí a 

samozrejme skvelý animátorský tím, skry svoju identitu na karnevale, rozhýb boky na Dark 

Party a pohni mozgovými závitmi na Quiz Night, čerešničkou na torte je výlet do Laser Areny, 

lanového parku Tarzánia a na majestátny Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, ubytovanie, doprava autobusom za 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, foto, atrakcie, nafukovací skákací hrad, hostia 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: okolie Trenčína sa otrasie v základoch, prichádza nový, zábavou a atrakciami 

nabitý letný tábor, ak máš v sebe štipku odhodlania, poď zabojovať o legendárny putovný 

TrubárCup, táto záhadná čaša hneď v úvode rozhodne o tvojom osude, určí, kto bude tvoj tímový 

spoluhráč a kto naopak súper, putovať bude od jedného tímu k druhému, podľa toho koľko bodov 

v ten deň dosiahneš, všetko však robíme kvôli zábave, ráno absolvuješ naše Zahrievacie kolo 

podľa tvojho výberu a následne si užiješ atrakcie, na ktoré budeš mať náladu a chuť, nebude 

chýbať štvorkolka, aquazorbing, bodyzorbing, nafukovací hrad, bazén, zopár zábavných hostí a 

samozrejme skvelý animátorský tím, skry svoju identitu na karnevale, rozhýb boky na Dark 

Party a pohni mozgovými závitmi na Quiz Night, čerešničkou na torte je výlet do Laser Areny, 

lanového parku Tarzánia a na majestátny Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, ubytovanie, doprava autobusom za 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, foto, atrakcie, nafukovací skákací hrad, hostia, vypredané 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: okolie Trenčína sa otrasie v základoch, prichádza nový, zábavou a atrakciami 

nabitý letný tábor, ak máš v sebe štipku odhodlania, poď zabojovať o legendárny putovný 

TrubárCup, táto záhadná čaša hneď v úvode rozhodne o tvojom osude, určí, kto bude tvoj tímový 

spoluhráč a kto naopak súper, putovať bude od jedného tímu k druhému, podľa toho koľko bodov 

v ten deň dosiahneš, všetko však robíme kvôli zábave, ráno absolvuješ naše Zahrievacie kolo 

podľa tvojho výberu a následne si užiješ atrakcie, na ktoré budeš mať náladu a chuť, nebude 

chýbať štvorkolka, aquazorbing, bodyzorbing, nafukovací hrad, bazén, zopár zábavných hostí a 

samozrejme skvelý animátorský tím, skry svoju identitu na karnevale, rozhýb boky na Dark 

Party a pohni mozgovými závitmi na Quiz Night, čerešničkou na torte je výlet do Laser Areny, 

lanového parku Tarzánia a na majestátny Trenčiansky hrad, v cene je strava 5x denne, pitný 

režim, ubytovanie, doprava autobusom za 25 €, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do 

súťaží, foto, atrakcie, nafukovací skákací hrad, hostia 
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• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 181 

Poznámka: tento rok viac hostí, viac zábavy a viac zážitkov, letné kino, nové hry na plejko, 

šikovní hostia, Veľká stávka, neodmysliteľné vodné hry, Color War a UV disco, upgradneme 

Talent a vyladíme CHilli zónu, kombinácia tréningov, workshopov a atrakcií, nové táborové 

tance, Flash mob, Color párty a výlet plný akcií a atrakcií v Team up v Bratislave, poobediy 

budú patriť bláznivým hrám o mince, v ktorých si tímy zmerajú svoje sily, na večer budú zábavné 

galavečery, diskotéky a nočné hry pre nebojácnych, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia, doprava individuálna alebo autobusová za doplatok 25 € 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 181 

Poznámka: tento rok viac hostí, viac zábavy a viac zážitkov, letné kino, nové hry na plejko, 

šikovní hostia, Veľká stávka, neodmysliteľné vodné hry, Color War a UV disco, upgradneme 

Talent a vyladíme CHilli zónu, kombinácia tréningov, workshopov a atrakcií, nové táborové 

tance, Flash mob, Color párty a výlet plný akcií a atrakcií v Team up v Bratislave, poobediy 

budú patriť bláznivým hrám o mince, v ktorých si tímy zmerajú svoje sily, na večer budú zábavné 

galavečery, diskotéky a nočné hry pre nebojácnych, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia, doprava individuálna alebo autobusová za doplatok 25 € 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 181 

Poznámka: tento rok viac hostí, viac zábavy a viac zážitkov, letné kino, nové hry na plejko, 

šikovní hostia, Veľká stávka, neodmysliteľné vodné hry, Color War a UV disco, upgradneme 

Talent a vyladíme CHilli zónu, kombinácia tréningov, workshopov a atrakcií, nové táborové 

tance, Flash mob, Color párty a výlet plný akcií a atrakcií v Team up v Bratislave, poobediy 

budú patriť bláznivým hrám o mince, v ktorých si tímy zmerajú svoje sily, na večer budú zábavné 

galavečery, diskotéky a nočné hry pre nebojácnych, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia, doprava individuálna alebo autobusová za doplatok 25 € 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 181 
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Poznámka: tento rok viac hostí, viac zábavy a viac zážitkov, letné kino, nové hry na plejko, 

šikovní hostia, Veľká stávka, neodmysliteľné vodné hry, Color War a UV disco, upgradneme 

Talent a vyladíme CHilli zónu, kombinácia tréningov, workshopov a atrakcií, nové táborové 

tance, Flash mob, Color párty a výlet plný akcií a atrakcií v Team up v Bratislave, poobediy 

budú patriť bláznivým hrám o mince, v ktorých si tímy zmerajú svoje sily, na večer budú zábavné 

galavečery, diskotéky a nočné hry pre nebojácnych, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia 

horolezecká stena, hostia, doprava individuálna alebo autobusová za doplatok 25 € 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 3.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: plavky, žabky, UV krém - povinná výbava každého chillera na SunnyRelaxe, parádny 

bazén na Duchonke bude slúžiť nielen na plávanie, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode 

a vo vode, potrebujeme pomoc pri výsadbe obrovského množstva nových paliem, aby sa zriadilo 

mestečko chillerov, energiu vybiješ na tobogánoch v Podhájskej, pri laser game, pri futbale, v 

bodyzorbingu, či na parádnej penovej párty, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie 

v penzióne, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábory, vodné bycikle, 

penová párty, bodyzorbing, doprava individuálna 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: plavky, žabky, UV krém - povinná výbava každého chillera na SunnyRelaxe, parádny 

bazén na Duchonke bude slúžiť nielen na plávanie, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode 

a vo vode, potrebujeme pomoc pri výsadbe obrovského množstva nových paliem, aby sa zriadilo 

mestečko chillerov, energiu vybiješ na tobogánoch v Podhájskej, pri laser game, pri futbale, v 

bodyzorbingu, či na parádnej penovej párty, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie 

v penzióne, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábory, vodné bycikle, 

penová párty, bodyzorbing, doprava individuálna, vypredané 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: plavky, žabky, UV krém - povinná výbava každého chillera na SunnyRelaxe, parádny 

bazén na Duchonke bude slúžiť nielen na plávanie, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode 

a vo vode, potrebujeme pomoc pri výsadbe obrovského množstva nových paliem, aby sa zriadilo 

mestečko chillerov, energiu vybiješ na tobogánoch v Podhájskej, pri laser game, pri futbale, v 

bodyzorbingu, či na parádnej penovej párty, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie 

v penzióne, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábory, vodné bycikle, 

penová párty, bodyzorbing, doprava individuálna 
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• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 6  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 184 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: plavky, žabky, UV krém - povinná výbava každého chillera na SunnyRelaxe, parádny 

bazén na Duchonke bude slúžiť nielen na plávanie, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode 

a vo vode, potrebujeme pomoc pri výsadbe obrovského množstva nových paliem, aby sa zriadilo 

mestečko chillerov, energiu vybiješ na tobogánoch v Podhájskej, pri laser game, pri futbale, v 

bodyzorbingu, či na parádnej penovej párty, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie 

v penzióne, animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábory, vodné bycikle, 

penová párty, bodyzorbing, doprava individuálna 

• Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku, či 

badminton, ak ti chýba v lete hokej, aj to sme napravili, môžeš vyskúšať turistický workshop a 

všetky atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, okrem turnajov a zápasov si 

poobede vychutnáš zábavné hry a aj zaslúžený relax v bazéne s tobogánom, super zábavu, disco 

a výlet do Team Up v Bratislave, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chatke, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia horolezecká 

stena, hostia, autobusová doprava do tábora a späť z BA a TT za príplatok 25 € 

• Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku, či 

badminton, ak ti chýba v lete hokej, aj to sme napravili, môžeš vyskúšať turistický workshop a 

všetky atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, okrem turnajov a zápasov si 

poobede vychutnáš zábavné hry a aj zaslúžený relax v bazéne s tobogánom, super zábavu, disco 

a výlet do Team Up v Bratislave, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chatke, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia horolezecká 

stena, hostia, autobusová doprava do tábora a späť z BA a TT za príplatok 25 € 

• Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 
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Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku, či 

badminton, ak ti chýba v lete hokej, aj to sme napravili, môžeš vyskúšať turistický workshop a 

všetky atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, okrem turnajov a zápasov si 

poobede vychutnáš zábavné hry a aj zaslúžený relax v bazéne s tobogánom, super zábavu, disco 

a výlet do Team Up v Bratislave, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chatke, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia horolezecká 

stena, hostia, autobusová doprava do tábora a späť z BA a TT za príplatok 25 € 

• Letný tábor SunnySports 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Tesáre, Ponitrie 

Poplatok: 224 € 

Poznámka: milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú, tenis, stolný tenis, atletiku, či 

badminton, ak ti chýba v lete hokej, aj to sme napravili, môžeš vyskúšať turistický workshop a 

všetky atrakcie vrátane strelnice, lezeckej steny, či obrieho hokeja, okrem turnajov a zápasov si 

poobede vychutnáš zábavné hry a aj zaslúžený relax v bazéne s tobogánom, super zábavu, disco 

a výlet do Team Up v Bratislave, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v chatke, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, ceny do súťaží, foto, atrakcie, nafukovacia horolezecká 

stena, hostia, autobusová doprava do tábora a späť z BA a TT za príplatok 25 € 

• Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 30.6.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 

Poplatok: 455 € 

Poznámka: široká piesočná pláž je lemovaná rušnými uličkami s obchodíkmi, bufetíkmi a 

rôznymi inými lákadlami, more je väčšinou teplučké s miernym vtupom a to spolu s všade 

prítomnými plavčíkmi a našimi animátormi garantuje maximálnu bezpečnosť pri kúpaní, 

aktívnejší si môžu zahrať futbal, volejbal, petang, kolky a pod., starší z účastníkov sa tešia na 

večer, na diskotéky, mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je 

dopravaklimatizovaným autobusom, strava plná penzia, ubytovanie, animátori, materiál, 

pobytové poplatky 

• Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 9.7.2020  Koniec akcie: 20.7.2020 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 

Poplatok: 455 € 

Poznámka: široká piesočná pláž je lemovaná rušnými uličkami s obchodíkmi, bufetíkmi a 

rôznymi inými lákadlami, more je väčšinou teplučké s miernym vtupom a to spolu s všade 

prítomnými plavčíkmi a našimi animátormi garantuje maximálnu bezpečnosť pri kúpaní, 

aktívnejší si môžu zahrať futbal, volejbal, petang, kolky a pod., starší z účastníkov sa tešia na 

večer, na diskotéky, mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a bezpečné, v cene je 

dopravaklimatizovaným autobusom, strava plná penzia, ubytovanie, animátori, materiál, 

pobytové poplatky 
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• Letný tábor v Chorvátsku - Malý morský koník 

Začiatok akcie: 26.6.2020  Koniec akcie: 6.7.2020 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Little sea horse, Kvarnerská riviéra, Selce 

Poplatok: 449 €  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: čaká nás malý, kľudný, útulný rodinný hostelík a apartmány v okolí pláže, keďže 

hostel Malý morský koník poskytuje kľud a bezpečie a nie je ďaleko od štrkovej pláže s 

pozvoľným vstupom do mora, je ideálnym miestom práve pre detský kemp, zostaneme verní aj 

kapitánovi Ronymu a jeho štýlovej pirátskej lodi, s ktorým brázdime vlny Jadranu už takmer 20 

rokov, na pláži nás čakajú tobogány, trampolíny a iné atrakcie, v ceje je doprava 

klimatizovaným autobusom, strava plná penzia, ubytovanie, program, animátori, materiál a 

pobytové poplatky, vypredané 

• Letný tábor v Chorvátsku - Malý morský koník 

Začiatok akcie: 4.7.2020  Koniec akcie: 14.7.2020 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Little sea horse, Kvarnerská riviéra, Selce 

Poplatok: 449 €  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: čaká nás malý, kľudný, útulný rodinný hostelík a apartmány v okolí pláže, keďže 

hostel Malý morský koník poskytuje kľud a bezpečie a nie je ďaleko od štrkovej pláže s 

pozvoľným vstupom do mora, je ideálnym miestom práve pre detský kemp, zostaneme verní aj 

kapitánovi Ronymu a jeho štýlovej pirátskej lodi, s ktorým brázdime vlny Jadranu už takmer 20 

rokov, na pláži nás čakajú tobogány, trampolíny a iné atrakcie, v ceje je doprava 

klimatizovaným autobusom, strava plná penzia, ubytovanie, program, animátori, materiál a 

pobytové poplatky 

• Letný tábor v Taliansku 

Začiatok akcie: 10.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Rimini, Bellaria 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: pekný príliv, parádny piesok, potom pizza a pohár pepsi v plážovom pube, pestrý 

program, mladí milujú všetko talianske, plytké a teplé more, talianske pobrežné promenády a 

pláže plné života a zábavy, ideálne na strávenie času pri mori sú najrôznejšie plážové atrakcie 

/niektoré za poplatok/, plážový volejbal alebo futbal, stolný tenis, vodná prehadzovaná, 

watterball, ak už máte pohybu dosť, vystriete sa na plážové ležadlo alebo priamo na horúci 

piesok, ktorý slúži aj ako stavebný materiál pri populárnych súťažiach v stavbe sôch z piesku, 

tieto majú veľký úspech a víťazné družstvo si už neraz vyslúžilo obdiv okoloidúcich a zmrzlinu 

od správcu pláže, večer sa ide "žiť" na diskotéky, zábavný park Mirabilandia a pod., v cene je 

plná penzia, k jedlám sa podáva voda, doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie, 

animátori, materiál, pobytové poplatky 

• Letný tábor v Taliansku 

Začiatok akcie: 17.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Rimini, Bellaria 

Poplatok: 440 € 
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Poznámka: pekný príliv, parádny piesok, potom pizza a pohár pepsi v plážovom pube, pestrý 

program, mladí milujú všetko talianske, plytké a teplé more, talianske pobrežné promenády a 

pláže plné života a zábavy, ideálne na strávenie času pri mori sú najrôznejšie plážové atrakcie 

/niektoré za poplatok/, plážový volejbal alebo futbal, stolný tenis, vodná prehadzovaná, 

watterball, ak už máte pohybu dosť, vystriete sa na plážové ležadlo alebo priamo na horúci 

piesok, ktorý slúži aj ako stavebný materiál pri populárnych súťažiach v stavbe sôch z piesku, 

tieto majú veľký úspech a víťazné družstvo si už neraz vyslúžilo obdiv okoloidúcich a zmrzlinu 

od správcu pláže, večer sa ide "žiť" na diskotéky, zábavný park Mirabilandia a pod., v cene je 

plná penzia, k jedlám sa podáva voda, doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie, 

animátori, materiál, pobytové poplatky 

• Letný tábor v Taliansku 

Začiatok akcie: 24.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Rimini, Bellaria 

Poplatok: 440 € 

Poznámka: pekný príliv, parádny piesok, potom pizza a pohár pepsi v plážovom pube, pestrý 

program, mladí milujú všetko talianske, plytké a teplé more, talianske pobrežné promenády a 

pláže plné života a zábavy, ideálne na strávenie času pri mori sú najrôznejšie plážové atrakcie 

/niektoré za poplatok/, plážový volejbal alebo futbal, stolný tenis, vodná prehadzovaná, 

watterball, ak už máte pohybu dosť, vystriete sa na plážové ležadlo alebo priamo na horúci 

piesok, ktorý slúži aj ako stavebný materiál pri populárnych súťažiach v stavbe sôch z piesku, 

tieto majú veľký úspech a víťazné družstvo si už neraz vyslúžilo obdiv okoloidúcich a zmrzlinu 

od správcu pláže, večer sa ide "žiť" na diskotéky, zábavný park Mirabilandia a pod., v cene je 

plná penzia, k jedlám sa podáva voda, doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie, 

animátori, materiál, pobytové poplatky 

• Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: pre zvedavé a bádavé detičky sme pripravili rozprávku o Zlatej rybke, objavíme 

jazierko, kde sa Zlatú rybku pokúsime chytiť a pustiť, vraj nám splní tri želania, v útulnom 

penzióne sa na nás teší krytý bazénik, ktorý bude zvedavý, či vieme plávať, teta telocvičňa chce 

vedieť, či sa vieme poriadne jašiť, tvorivá klubovňa nachystala Ebenove hviezdičky, novú hru 

talentov, ktorá zistí, či vieš spievať, tancovať alebo pekne maľovať, zakrútime aj Koliesko hraj, 

ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš všetky jeho otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených korálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a zobrať 

ako darček domov, každý večer si s tvojou Kamarátkou fantáziou prečítame rozprávku, v cene 

je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, autobusová doprava je za príplatok 35 € /pri 

minimálnom počte 15 detí/, rozprávkový príbeh o Zlatej rybke s prvkami tvorivej dramatiky, 

denne veselé šantenie v bazéne spojené so základným kurzom plávania, hra talentov, zážitková 

hra, MTZ, malý talizman a vrecúško šťastia, odborný pedagogický personál, zdravotník, 

autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, ukážky práce hasičov 

• Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 
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Poznámka: pre zvedavé a bádavé detičky sme pripravili rozprávku o Zlatej rybke, objavíme 

jazierko, kde sa Zlatú rybku pokúsime chytiť a pustiť, vraj nám splní tri želania, v útulnom 

penzióne sa na nás teší krytý bazénik, ktorý bude zvedavý, či vieme plávať, teta telocvičňa chce 

vedieť, či sa vieme poriadne jašiť, tvorivá klubovňa nachystala Ebenove hviezdičky, novú hru 

talentov, ktorá zistí, či vieš spievať, tancovať alebo pekne maľovať, zakrútime aj Koliesko hraj, 

ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš všetky jeho otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených korálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a zobrať 

ako darček domov, každý večer si s tvojou Kamarátkou fantáziou prečítame rozprávku, v cene 

je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, autobusová doprava je za príplatok 35 € /pri 

minimálnom počte 15 detí/, rozprávkový príbeh o Zlatej rybke s prvkami tvorivej dramatiky, 

denne veselé šantenie v bazéne spojené so základným kurzom plávania, hra talentov, zážitková 

hra, MTZ, malý talizman a vrecúško šťastia, odborný pedagogický personál, zdravotník, 

autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, ukážky práce hasičov 

• Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 194 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: pre zvedavé a bádavé detičky sme pripravili rozprávku o Zlatej rybke, objavíme 

jazierko, kde sa Zlatú rybku pokúsime chytiť a pustiť, vraj nám splní tri želania, v útulnom 

penzióne sa na nás teší krytý bazénik, ktorý bude zvedavý, či vieme plávať, teta telocvičňa chce 

vedieť, či sa vieme poriadne jašiť, tvorivá klubovňa nachystala Ebenove hviezdičky, novú hru 

talentov, ktorá zistí, či vieš spievať, tancovať alebo pekne maľovať, zakrútime aj Koliesko hraj, 

ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš všetky jeho otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených korálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a zobrať 

ako darček domov, každý večer si s tvojou Kamarátkou fantáziou prečítame rozprávku, v cene 

je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, autobusová doprava je za príplatok 35 € /pri 

minimálnom počte 15 detí/, rozprávkový príbeh o Zlatej rybke s prvkami tvorivej dramatiky, 

denne veselé šantenie v bazéne spojené so základným kurzom plávania, hra talentov, zážitková 

hra, MTZ, malý talizman a vrecúško šťastia, odborný pedagogický personál, zdravotník, 

autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, ukážky práce hasičov 

• Rozmysli si, máš na to! 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 5.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 15-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa, Horehronie 

Poplatok: 174 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: neponúkame tábor, ale kurz sebapoznania, ak máš chuť komunikovať o aktuálnych 

témach v zaujímavých workshopoch, hľadáš cestu, ako odhaliť vlastný potenciál, alebo chceš v 

lete zažiť niečo neočakávané, si na správnej adrese, kurz plný informácií, pohody, impulzov a 

zážitkov je hotový, Outdoortest odhalí či vieš raftovať, plávať, chytať ryby, založiť oheň, lúštiť 

hieroglify, hrať pragolf, Hviezda päťka, hra tímov na tému klimatických zmien alebo 

neopakovateľná zábava na miestnom amfíku ti prezradí, že svet je možno len mozaika 

protikladov a tebe stačí nájsť ten správny uhol pohľadu, v cene je strava 3x denne, workshopy, 

ubytovanie, odborní lektori, zdravotník, MTZ, motivačné odmeny, malý talizman pre každého, 

za príplatok 35 € je možné využiť autobusovú dopravu 
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   Nitriansky kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Levice 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Levice 93401, Mierová 1 
 Telefón: 036/6312903 

 Email: ppplevice@mail.t-com.sk  

 Vedúci: Lívia Danová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: cez pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod., na základe objednania, okrem dní, kedy si 

zamestnanci budú čerpať riadnu dovolenku 

 

  Okres Nitra 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nitra 94901, Jozefa Vuruma 2 
 Telefón: 037/6554245-6 

 Email: centrum@cpppap.sk Web: www.cpppap.sk  

 Vedúci: Mária Pauličková, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Nitra 

Poznámka: v pracovné dni denne od 8.00 do 14.00 

 

  Centrum voľného času Domino 

 Adresa: Nitra 94901, Štefánikova trieda 63 
 Telefón: 037/6524325 

 Email: cvcdomino@zoznam.sk Web: www.cvcdomino.sk  

 Vedúci: Marián Hlavatý, Mgr., PhD. 

• Letná škola mažoretiek 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Počet účastníkov: 15 

• Letná škola výtvarná 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Počet účastníkov: 15 
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• Letná športová škola 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Počet účastníkov: 15 

• Letná tanečná škola 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Počet účastníkov: 15 

• Mestský tábor 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Katarína Berkiová sekretariat@cvcdomino.sk  

Počet účastníkov: 30 

 

  Cestovná kancelária Bombovo 

 Adresa: Nitra 94901, Novozámocká 230 
 Telefón: 037/6522523 

 Email: bombovo@bombovo.sk Web: www.bombovo.sk  

• 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo, Ružomberok 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: presne tak sa budeš cítiť v tomto tábore, ako by si bol v jednom kuse v povetrí 

minimálne 10 m nad zemou, budeš tak vysoko nielen kvôli adrenalínu, ktorý ti bude nonstop 

prúdiť v žilách, ale ocitneš sa skoro tak vysoko aj fyzicky, či už na lanovej dráhe alebo v 

kabínkovej lanovke smerom na Malinô Brdo, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, 

program, poistenie proti úpadku CK, DPH, foto, odborná a zdravotná starostlivosť, autobusová 

doprava za doplatok 30 € 

• 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo, Ružomberok 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: presne tak sa budeš cítiť v tomto tábore, ako by si bol v jednom kuse v povetrí 

minimálne 10 m nad zemou, budeš tak vysoko nielen kvôli adrenalínu, ktorý ti bude nonstop 

prúdiť v žilách, ale ocitneš sa skoro tak vysoko aj fyzicky, či už na lanovej dráhe alebo v 

kabínkovej lanovke smerom na Malinô Brdo, v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, 

program, poistenie proti úpadku CK, DPH, foto, odborná a zdravotná starostlivosť, autobusová 

doprava za doplatok 30 € 
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• Animáky pre detváky tábor plný animovaných hrdinov 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: si malý kinomaniak, ktorý sa rád necháva unášať svetom plným múdrych princezien, 

milých zvieracích kamošov a iných čudných animovaných stvorení?, svetom, kde tvoja fantázia 

pracuje na plné obrátky a všetky konce sú dobré?, zobuď sa s nami každý deň uprostred inej 

rozprávky, ak poznáš mená ako Olaf, Maui alebo Carl Fredricksen, vitaj medzi nami, v cene je 

program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za príplatok 30 € 

• Animáky pre detváky tábor plný animovaných hrdinov 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: si malý kinomaniak, ktorý sa rád necháva unášať svetom plným múdrych princezien, 

milých zvieracích kamošov a iných čudných animovaných stvorení?, svetom, kde tvoja fantázia 

pracuje na plné obrátky a všetky konce sú dobré?, zobuď sa s nami každý deň uprostred inej 

rozprávky, ak poznáš mená ako Olaf, Maui alebo Carl Fredricksen, vitaj medzi nami, v cene je 

program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za príplatok 30 € 

• Art level umelecký tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: ak si fanúšik nášho umeleckého tábora ARTlantída a zľakol si sa, že toto leto 

nebudeš mať kam ísť, nemusíš sa báť, len sme sa rozhodli naše táborové umenie posunúť o level 

vyššie, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch a aj ich najslávnejších predstaviteľoch, 

zoznámiš sa s ich overenými technikami, ale aj s tými, ktoré teraz letia, vyskúšaš si ako 

namaľovať krajinku prstami ako spojiť fotografiu s maľbou alebo ako spraviť macrame 

ozdobu..., v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH a autobusová doprava za doplatok 

30 € 

• Art level umelecký tábor 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: ak si fanúšik nášho umeleckého tábora ARTlantída a zľakol si sa, že toto leto 

nebudeš mať kam ísť, nemusíš sa báť, len sme sa rozhodli naše táborové umenie posunúť o level 

vyššie, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch a aj ich najslávnejších predstaviteľoch, 

zoznámiš sa s ich overenými technikami, ale aj s tými, ktoré teraz letia, vyskúšaš si ako 

namaľovať krajinku prstami ako spojiť fotografiu s maľbou alebo ako spraviť macrame 

ozdobu..., v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH a autobusová doprava za doplatok 

30 € 
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• Art level up umelecký tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: ak si fanúšik nášho umeleckého tábora ARTlantída a zľakol si sa, že toto leto 

nebudeš mať kam ísť, nemusíš sa báť, len sme sa rozhodli naše táborové umenie posunúť o level 

vyššie, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch a aj ich najslávnejších predstaviteľoch, 

zoznámiš sa s ich overenými technikami, ale aj s tými, ktoré teraz letia, vyskúšaš si ako 

namaľovať krajinku prstami ako spojiť fotografiu s maľbou alebo ako spraviť macrame 

ozdobu..., v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH a autobusová doprava za doplatok 

30 € 

• BCC Bombovo carp camp letné rybárske sústredenie 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 249 € 

Poznámka: rybársky tábor pre deti, ak ťa zaujíma svet pod vodnou hladinou a chceš sa naučiť 

tajné fígle, pomocou ktorých prekabátiš i tie najväčšie a najopatrnejšie ryby, tak sa k nám 

pridaj, vyskúšaš si rôzne techniky ako feeder alebo na prívlač a čakajú ťa samozrejme dva dni 

plné súťaží a pretekov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie proti úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom je za príplatok 30€ 

• BCC Bombovo carp camp letné rybárske sústredenie 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 249 € 

Poznámka: rybársky tábor pre deti, ak ťa zaujíma svet pod vodnou hladinou a chceš sa naučiť 

tajné fígle, pomocou ktorých prekabátiš i tie najväčšie a najopatrnejšie ryby, tak sa k nám 

pridaj, vyskúšaš si rôzne techniky ako feeder alebo na prívlač a čakajú ťa samozrejme dva dni 

plné súťaží a pretekov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie proti úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom je za príplatok 30€ 

• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: obľúbený oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, ako sa hovorí z každého rožku trošku, všakovaké kreatívne dielničky 

pre šikovné ručičky, rozprávočky pre malé kočky, veľa vody do pohody, tímové tričká pre cool 

chlapčiská a nesmie chýbať ani pohodička u ohníčka, rezervuj si miesto hneď a vytvor si s nami 

vlastný prázdninový svet, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, autobusová doprava za 30 € 
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• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: obľúbený oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, ako sa hovorí z každého rožku trošku, všakovaké kreatívne dielničky 

pre šikovné ručičky, rozprávočky pre malé kočky, veľa vody do pohody, tímové tričká pre cool 

chlapčiská a nesmie chýbať ani pohodička u ohníčka, rezervuj si miesto hneď a vytvor si s nami 

vlastný prázdninový svet, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, autobusová doprava za 30 € 

• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: obľúbený oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, ako sa hovorí z každého rožku trošku, všakovaké kreatívne dielničky 

pre šikovné ručičky, rozprávočky pre malé kočky, veľa vody do pohody, tímové tričká pre cool 

chlapčiská a nesmie chýbať ani pohodička u ohníčka, rezervuj si miesto hneď a vytvor si s nami 

vlastný prázdninový svet, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, autobusová doprava za 30 € 

• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: obľúbený oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších hier a aktivít zo 

všetkých našich táborov, ako sa hovorí z každého rožku trošku, všakovaké kreatívne dielničky 

pre šikovné ručičky, rozprávočky pre malé kočky, veľa vody do pohody, tímové tričká pre cool 

chlapčiská a nesmie chýbať ani pohodička u ohníčka, rezervuj si miesto hneď a vytvor si s nami 

vlastný prázdninový svet, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, autobusová doprava za 30 € 

• Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 199 € 

Poznámka: si malý objaviteľ a chcel by si sa hrať?, v tábore sa zabávať?, veríš vo víly a lesných 

škriatkov?, a chceš si nájsť nových kamarátov?, neboj sa k nám teda pripojiť a čarovný les s 

nami objaviť, úlohy budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné, toto môže byť tvoj prvý tábor, 

po ňom ťa už nezastaví nič, ani stádo zlých Bažiňákov, v cene je program podľa ponuky, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za doplatok 30 € 
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• Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 199 € 

Poznámka: si malý objaviteľ a chcel by si sa hrať?, v tábore sa zabávať?, veríš vo víly a lesných 

škriatkov?, a chceš si nájsť nových kamarátov?, neboj sa k nám teda pripojiť a čarovný les s 

nami objaviť, úlohy budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné, toto môže byť tvoj prvý tábor, 

po ňom ťa už nezastaví nič, ani stádo zlých Bažiňákov, v cene je program podľa ponuky, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za doplatok 30 € 

• Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 199 € 

Poznámka: si malý objaviteľ a chcel by si sa hrať?, v tábore sa zabávať?, veríš vo víly a lesných 

škriatkov?, a chceš si nájsť nových kamarátov?, neboj sa k nám teda pripojiť a čarovný les s 

nami objaviť, úlohy budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné, toto môže byť tvoj prvý tábor, 

po ňom ťa už nezastaví nič, ani stádo zlých Bažiňákov, v cene je program podľa ponuky, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za doplatok 30 € 

• Letná futbalová akadémia LFA 2020 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: futbalový tábor je určený vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete, 

FUTBALU, pre každého hráča aj hráčku, začiatočníka, pokročilého, pre všetkých, ktorí si 

zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu, futbalová akadémia pomôže aj tebe rozvíjať tvoje 

herné činnosti, odstrániť nedostatky, naučí ťa nové veci a posilní sebadôveru, čaká na teba 

challenge day, super turnaj a ceny pre víťazné tímy aj jednotlivcov, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

DPH a doprava autobusom za doplatok 30 € 

• Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa cestou niekde zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, pozrieme sa na tajomstvá hviezd a velý čas nás bude sprevádzať Noc mága, 

že čo to je? to môžeš zistiť len jedným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, 

tak poď k nám a na konci si spoločne povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na 

webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 30 € 
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• Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa cestou niekde zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, pozrieme sa na tajomstvá hviezd a velý čas nás bude sprevádzať Noc mága, 

že čo to je? to môžeš zistiť len jedným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, 

tak poď k nám a na konci si spoločne povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na 

webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 30 € 

• Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: aj tvoj list z Rokfortu sa cestou niekde zatúlal?, chceš zistiť do akej fakulty by ťa 

Triediaci klobúk zaradil?, zažiť metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa miešať 

zázračné lektvary, pozrieme sa na tajomstvá hviezd a velý čas nás bude sprevádzať Noc mága, 

že čo to je? to môžeš zistiť len jedným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, 

tak poď k nám a na konci si spoločne povieme Darebáctvo sa podarilo, v cene je program, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na 

webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 30 € 

• Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo, Ružomberok 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: ak ťa už nebaví celý deň len tak rollovať instagram či facebook a len ticho závidieť 

kamošom ich cool storky, zdvihni sa a vystúp zo svojej komfortnej zóny a poď k nám, je ten pravý 

čas na to prekonať svoj strach a pocítiť adrenalín, dobrodružstvo a zážitky na vlastnej koži, kde 

inde ako u nás by si mohol skúsiť jazdu lanovkou a potom zjazd z Maliného Brda terénnou 

kolobežkou, Tarzániu alebo splav Váhu, v cene je program podľa ponuky, odbroná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH 

• Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo, Ružomberok 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: ak ťa už nebaví celý deň len tak rollovať instagram či facebook a len ticho závidieť 

kamošom ich cool storky, zdvihni sa a vystúp zo svojej komfortnej zóny a poď k nám, je ten pravý 

čas na to prekonať svoj strach a pocítiť adrenalín, dobrodružstvo a zážitky na vlastnej koži, kde 

inde ako u nás by si mohol skúsiť jazdu lanovkou a potom zjazd z Maliného Brda terénnou 

kolobežkou, Tarzániu alebo splav Váhu, v cene je program podľa ponuky, odbroná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH 
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• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 3.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 229 € 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek Cannonball, Bungee running, zápasy Sumo, deň Back to the Past, v cene 

je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 229 € 

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek Cannonball, Bungee running, zápasy Sumo, deň Back to the Past, v cene 

je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 229 €  

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek Cannonball, Bungee running, zápasy Sumo, deň Back to the Past, v cene 

je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 229 €  

Poznámka: máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie je nič pre teba, hovoríš 

si, že z toho si už vyrástol, my ťa presvedčíme o opaku, pripravili sme ti nezabudnuteľný týždeň 

šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobrých 

aktivít, ale aj noviniek Cannonball, Bungee running, zápasy Sumo, deň Back to the Past, v cene 

je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Ja, superhrdina 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: vitaj v Akadémii superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú 

konať dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa tak novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách 

tých najznámejších Avengerov - Ironmana, Captain Americu, Thora..., učiť sa treba od tých 

najlepších, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za príplatok 30 € 

• Ja, superhrdina 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: vitaj v Akadémii superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú 

konať dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa tak novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách 

tých najznámejších Avengerov - Ironmana, Captain Americu, Thora..., učiť sa treba od tých 

najlepších, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za príplatok 30 € 

• Ja, superhrdina 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: vitaj v Akadémii superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú 

konať dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa tak novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách 

tých najznámejších Avengerov - Ironmana, Captain Americu, Thora..., učiť sa treba od tých 

najlepších, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za príplatok 30 € 

• Ja, superhrdina 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: vitaj v Akadémii superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú 

konať dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa tak novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách 

tých najznámejších Avengerov - Ironmana, Captain Americu, Thora..., učiť sa treba od tých 

najlepších, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za príplatok 30 € 
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• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: kto z nás netúžil byť aspoň na chvíľu elitným vojakom, ktorý plní tajné misie, 

indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo detektívom, ktorý vyrieši aj tie 

najväčšie záhady, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce experimenty, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: kto z nás netúžil byť aspoň na chvíľu elitným vojakom, ktorý plní tajné misie, 

indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo detektívom, ktorý vyrieši aj tie 

najväčšie záhady, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce experimenty, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: kto z nás netúžil byť aspoň na chvíľu elitným vojakom, ktorý plní tajné misie, 

indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo detektívom, ktorý vyrieši aj tie 

najväčšie záhady, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce experimenty, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: kto z nás netúžil byť aspoň na chvíľu elitným vojakom, ktorý plní tajné misie, 

indiánom z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérií alebo detektívom, ktorý vyrieši aj tie 

najväčšie záhady, u nás môžeš byť každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku, 

máme nachystané vzrušujúce experimenty, spletité záhady, náročné úlohy, ale hlavne kopec 

zážitkov, v cene je program podľa ponuky, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Kids challenge tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: si odvážny, súťaživý a rád prekonávaš samého seba?, príď si zmerať svoje sily s 

novými kamošmi a prekonaj svoje doterajšie limity, čaká na teba množstvo veľkých výziev a 

úloh, ktoré preveria nielen tvoju fyzičku, ale hlavne odvahu a múdrosť, tentokrát budeme zbierať 

kľúče ako na pevnosti Boyard, ak sa nám bude dariť nakoniec odomkneme aj truhlicu so zlatým 

pokladom, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za doplatok 30 € 

• Kids challenge tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: si odvážny, súťaživý a rád prekonávaš samého seba?, príď si zmerať svoje sily s 

novými kamošmi a prekonaj svoje doterajšie limity, čaká na teba množstvo veľkých výziev a 

úloh, ktoré preveria nielen tvoju fyzičku, ale hlavne odvahu a múdrosť, tentokrát budeme zbierať 

kľúče ako na pevnosti Boyard, ak sa nám bude dariť nakoniec odomkneme aj truhlicu so zlatým 

pokladom, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za doplatok 30 € 

• Kids challenge tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: si odvážny, súťaživý a rád prekonávaš samého seba?, príď si zmerať svoje sily s 

novými kamošmi a prekonaj svoje doterajšie limity, čaká na teba množstvo veľkých výziev a 

úloh, ktoré preveria nielen tvoju fyzičku, ale hlavne odvahu a múdrosť, tentokrát budeme zbierať 

kľúče ako na pevnosti Boyard, ak sa nám bude dariť nakoniec odomkneme aj truhlicu so zlatým 

pokladom, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná 

penzia, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava za doplatok 30 € 

• Kreatúra tábor pre tvorivé decká 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: príroda ti tu pred očami rozkvitá a svoje najväčšie dary ponúka, lahodnú chuť čaju 

z vlastnoručne nazbieraných byliniek pocítiš a svoj hrnček si k tomu farbami ozdobíš, na 

rastlinky budeš profík, kvôli pamiatke si spravíš aj vlastný handmade fotorámik, v skalke si ruky 

trošku zašpiníš, príveskom zo živice sa však odmeníš, vyskúšaš si tu aj vyšívanie, turistická 

výprava zas preverí tvoje odhodlanie, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH a 

autobusová doprava za doplatok 30 € 
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• Kreatúra tábor pre tvorivé decká 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: príroda ti tu pred očami rozkvitá a svoje najväčšie dary ponúka, lahodnú chuť čaju 

z vlastnoručne nazbieraných byliniek pocítiš a svoj hrnček si k tomu farbami ozdobíš, na 

rastlinky budeš profík, kvôli pamiatke si spravíš aj vlastný handmade fotorámik, v skalke si ruky 

trošku zašpiníš, príveskom zo živice sa však odmeníš, vyskúšaš si tu aj vyšívanie, turistická 

výprava zas preverí tvoje odhodlanie, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH a 

autobusová doprava za doplatok 30 € 

• Letná florbalová akadémia LFA 2020 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: florbalový tábor je určený nadšencom jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 

kolektívnych hier, FLORBALU, pre každého začiatočníka, pokročilého, babu, či chalana, ak si 

si aj ty zamiloval ten pocit keď do brány padne góóól, sú ti dvere otvorené, čaká na teba 

challenge day, super turnaj a ceny pre víťazné tímy aj jednotlivcov, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

DPH a doprava autobusom za doplatok 30 € 

• Letná florbalová akadémia LFA 2020 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: florbalový tábor je určený nadšencom jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 

kolektívnych hier, FLORBALU, pre každého začiatočníka, pokročilého, babu, či chalana, ak si 

si aj ty zamiloval ten pocit keď do brány padne góóól, sú ti dvere otvorené, čaká na teba 

challenge day, super turnaj a ceny pre víťazné tímy aj jednotlivcov, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

DPH a doprava autobusom za doplatok 30 € 

• Letná futbalová akadémia LFA 2020 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: rezort Partizán, Obyce 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: futbalový tábor je určený vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete, 

FUTBALU, pre každého hráča aj hráčku, začiatočníka, pokročilého, pre všetkých, ktorí si 

zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu, futbalová akadémia pomôže aj tebe rozvíjať tvoje 

herné činnosti, odstrániť nedostatky, naučí ťa nové veci a posilní sebadôveru, čaká na teba 

challenge day, super turnaj a ceny pre víťazné tímy aj jednotlivcov, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

DPH a doprava autobusom za doplatok 30 € 
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• Napnúť plachty! tábor plný vody 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: pirát Jednoočko získal po zrušení kliatby späť svoju milú Glóriu, ktorá bola zakliata 

do zlatej sochy, pirátskym posádkam sa podarilo spojiť jej čarovný náhrdelník a tak sa nemusí 

viac na svet nehybne pozerať, ale opäť si ho môže užívať, zdá sa však, že jej náhrdelník skrýva 

ešte jedno tajomstvo, podarí sa malým pirátom rozlúštiť, čo ukrývajú perly náhrdelníka?, v cene 

je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom je za doplatok 30 € 

• Napnúť plachty! tábor plný vody 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: pirát Jednoočko získal po zrušení kliatby späť svoju milú Glóriu, ktorá bola zakliata 

do zlatej sochy, pirátskym posádkam sa podarilo spojiť jej čarovný náhrdelník a tak sa nemusí 

viac na svet nehybne pozerať, ale opäť si ho môže užívať, zdá sa však, že jej náhrdelník skrýva 

ešte jedno tajomstvo, podarí sa malým pirátom rozlúštiť, čo ukrývajú perly náhrdelníka?, v cene 

je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom je za doplatok 30 € 

• Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 199 € 

Poznámka: odskoč si s nami na týždeň do krajiny kráľa Žltobrada, v jeho kráľovstve boli všetci 

šťastní, až kým ho nepostihla čudná kliatba, dá sa proti nej bojovať len tak, že mu pomôžeš jeho 

krajinu odznovu spoznávať, zo Zapadákova až do Severónska, sprevádzať nás budú škriatok, 

víla aj Vatera zlostná, princezné neodídu bez korunky y sukne, udatní rytieri zas bez zbroja, v 

rytierskom turnaji všetci ukážu, že sa ničoho neboja, v cene je program podľa ponuky, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za doplatok 30 € 

• Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 199 € 

Poznámka: odskoč si s nami na týždeň do krajiny kráľa Žltobrada, v jeho kráľovstve boli všetci 

šťastní, až kým ho nepostihla čudná kliatba, dá sa proti nej bojovať len tak, že mu pomôžeš jeho 

krajinu odznovu spoznávať, zo Zapadákova až do Severónska, sprevádzať nás budú škriatok, 

víla aj Vatera zlostná, princezné neodídu bez korunky y sukne, udatní rytieri zas bez zbroja, v 

rytierskom turnaji všetci ukážu, že sa ničoho neboja, v cene je program podľa ponuky, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora na webe, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za doplatok 30 € 
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• Ready player one akčný tábor gamerov 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov, úloh a stále vyšších levelov 

a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, u nás to bude celé naopak, aby si si užil aj letnú 

pohodičku a kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, nebude tomu však chýbať nič, 

aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou a zbierať skily, tak čo si pripravený na najväčšie 

herné dobrodružstvo svojho života?..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora, poistenie voči úpadku 

CK, DPH a za 30 € doplatok autobusová doprava 

• Ready player one akčný tábor gamerov 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov, úloh a stále vyšších levelov 

a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, u nás to bude celé naopak, aby si si užil aj letnú 

pohodičku a kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, nebude tomu však chýbať nič, 

aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou a zbierať skily, tak čo si pripravený na najväčšie 

herné dobrodružstvo svojho života?..., v cene je strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto z tábora, poistenie voči úpadku 

CK, DPH a za 30 € doplatok autobusová doprava 

• Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: tábor plný remesiel, kde konečne uplatníš svoju šikovnosť a zručnosť, spoznáš 

tradičnú slovenskú kultúru, vytvoríš si vlastný kroj, postavíš vlastnú drevenicu a vyrobíš si 

krásne šperky, majster hrnčiar ťa naučí ako vyrobiť z hliny hrnčeky a taniere, ako pravému 

slovenskému šuhajovi ti nesmie chýbať ani vlastnoručne vyrobený vybíjaný opasok a ako pravej 

slovenskej deve zas poriadna kvetinová parta, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: tábor plný remesiel, kde konečne uplatníš svoju šikovnosť a zručnosť, spoznáš 

tradičnú slovenskú kultúru, vytvoríš si vlastný kroj, postavíš vlastnú drevenicu a vyrobíš si 

krásne šperky, majster hrnčiar ťa naučí ako vyrobiť z hliny hrnčeky a taniere, ako pravému 

slovenskému šuhajovi ti nesmie chýbať ani vlastnoručne vyrobený vybíjaný opasok a ako pravej 

slovenskej deve zas poriadna kvetinová parta, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: tábor plný remesiel, kde konečne uplatníš svoju šikovnosť a zručnosť, spoznáš 

tradičnú slovenskú kultúru, vytvoríš si vlastný kroj, postavíš vlastnú drevenicu a vyrobíš si 

krásne šperky, majster hrnčiar ťa naučí ako vyrobiť z hliny hrnčeky a taniere, ako pravému 

slovenskému šuhajovi ti nesmie chýbať ani vlastnoručne vyrobený vybíjaný opasok a ako pravej 

slovenskej deve zas poriadna kvetinová parta, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: tábor plný remesiel, kde konečne uplatníš svoju šikovnosť a zručnosť, spoznáš 

tradičnú slovenskú kultúru, vytvoríš si vlastný kroj, postavíš vlastnú drevenicu a vyrobíš si 

krásne šperky, majster hrnčiar ťa naučí ako vyrobiť z hliny hrnčeky a taniere, ako pravému 

slovenskému šuhajovi ti nesmie chýbať ani vlastnoručne vyrobený vybíjaný opasok a ako pravej 

slovenskej deve zas poriadna kvetinová parta, v cene je program podľa ponuky, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho tábora?, zostávaš naďalej verný 

svojej fakulte a tvoj prútik už netrpezlivo čaká na ďalšie čarodejnícke dobrodružstvá?, pridaj 

sa k nám opäť a pomôž nám pozrieť sa na zúbok (žeby Baziliskov??) záhadnému odkazu, ktorý 

sa tu zjavil, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za príplatok 30 € 

• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho tábora?, zostávaš naďalej verný 

svojej fakulte a tvoj prútik už netrpezlivo čaká na ďalšie čarodejnícke dobrodružstvá?, pridaj 

sa k nám opäť a pomôž nám pozrieť sa na zúbok (žeby Baziliskov??) záhadnému odkazu, ktorý 

sa tu zjavil, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za príplatok 30 € 
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• Rychlosťou svetla najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: presne tak rýchlo nám ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy, 

hádaš správne, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani Deň 

detí, a ak sa už ani ty nevieš dočkať ozdobovania stromčeka a búchania šampanského, vitaj 

medzi nami, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava je za príplatok 

30 € 

• Rýchlosťou svetla najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: presne tak rýchlo nám ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy, 

hádaš správne, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani Deň 

detí, a ak sa už ani ty nevieš dočkať ozdobovania stromčeka a búchania šampanského, vitaj 

medzi nami, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto z tábora, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava je za príplatok 

30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Western koníčky a koniny letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej, Svätý Anton 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: letný tábor s koňmi, baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac, u nás 

to môžeš zažiť so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho nového ranču 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný režim, foto z tábora na webe, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Wifič do prírody turisticko - zábavný tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa ti zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdry, ako pánko v sačku, poďme si do 

lesa wifičať, môžeme si spolu zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať 

v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou konečne stane, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa ti zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdry, ako pánko v sačku, poďme si do 

lesa wifičať, môžeme si spolu zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať 

v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou konečne stane, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 
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• Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa ti zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdry, ako pánko v sačku, poďme si do 

lesa wifičať, môžeme si spolu zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať 

v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou konečne stane, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor 

Začiatok akcie: 23.8.2020  Koniec akcie: 29.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: deti šup sem do tábora, čaká na vás veľká hora, kopec srandy s nami príde, poznať 

les, to sa ti zíde, spoznaj každú stopu, značku, nech si múdry, ako pánko v sačku, poďme si do 

lesa wifičať, môžeme si spolu zakričať, aby nás počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať 

v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou konečne stane, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto z tábora, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 30 € 

• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 219 ^€ 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 7. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a možný príplatok 30 € za autobusovú dopravu 

• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 7. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a možný príplatok 30 € za autobusovú dopravu 
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• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 7. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a možný príplatok 30 € za autobusovú dopravu 

• Wood Kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 219 € 

Poznámka: vydaj sa s nami už po 7. krát otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité, v 

namakanom dobrodružnom tábore spoznáš skutočné prepojenie  s prírodou, objavíš hranice 

svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, v cene je program, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a možný príplatok 30 € za autobusovú dopravu 

• Za plotom farmársky tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Hron, Pohorelá 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: chceš skúsiť aké je to žiť na farme a na týždeň sa preniesť do skvelých časov, o 

ktorých ti rozprávajú starí rodičia?, na našom gazdovskom dvore sa zoznámiš pod vedením 

pána Janošku so všetkými výnimočnými farmárskymi zručnosťami, naučíme ťa ako nak´rmiť 

domáce zvieratká, ako vyhnať ovce na pašu a potom ich podojiť, ako vyrobiť syr alebo ako 

pokosiť lúku a veľa iného, v cene je program, poistenie proti úpadku CK, DPH, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim 

• Za plotom farmársky tábor 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Hron, Pohorelá 

Poplatok: 239 € 

Poznámka: chceš skúsiť aké je to žiť na farme a na týždeň sa preniesť do skvelých časov, o 

ktorých ti rozprávajú starí rodičia?, na našom gazdovskom dvore sa zoznámiš pod vedením 

pána Janošku so všetkými výnimočnými farmárskymi zručnosťami, naučíme ťa ako nak´rmiť 

domáce zvieratká, ako vyhnať ovce na pašu a potom ich podojiť, ako vyrobiť syr alebo ako 

pokosiť lúku a veľa iného, v cene je program, poistenie proti úpadku CK, DPH, odborná a 

zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim 
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• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor v Bratislave 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Agátka, Chorvátsky Grob 

Poplatok: 129 € 

Poznámka: denný tábor od 8.00 do 17.00 hod., si zvedavý výmyselník, ktorý neustále objavuje 

nové zážitky?, zatúlaj sa s nami na Čiernu vodu do neďalekého Chorvátskeho Grobu a spoznaj 

krásne prostredie hotela Agátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si k 

tomu aj indiánske pončo a paracordové náramky, vyskúšame si zahrať netradičný Footgolf a 

budeme sa kúpať v bazéne s morskou vodou, indície a šifry nás zavedú k startenému pokladu, v 

cene je strava 3x denne, pitný režim, program, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK a DPH 

• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor v Bratislave 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Agátka, Chorvátsky Grob 

Poplatok: 129 € 

Poznámka: denný tábor od 8.00 do 17.00 hod., si zvedavý výmyselník, ktorý neustále objavuje 

nové zážitky?, zatúlaj sa s nami na Čiernu vodu do neďalekého Chorvátskeho Grobu a spoznaj 

krásne prostredie hotela Agátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si k 

tomu aj indiánske pončo a paracordové náramky, vyskúšame si zahrať netradičný Footgolf a 

budeme sa kúpať v bazéne s morskou vodou, indície a šifry nás zavedú k startenému pokladu, v 

cene je strava 3x denne, pitný režim, program, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK a DPH 

• Zatúlané dobrodružstvá, denný tábor v Bratislave 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Agátka, Chorvátsky Grob 

Poplatok: 129 € 

Poznámka: denný tábor od 8.00 do 17.00 hod., si zvedavý výmyselník, ktorý neustále objavuje 

nové zážitky?, zatúlaj sa s nami na Čiernu vodu do neďalekého Chorvátskeho Grobu a spoznaj 

krásne prostredie hotela Agátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si k 

tomu aj indiánske pončo a paracordové náramky, vyskúšame si zahrať netradičný Footgolf a 

budeme sa kúpať v bazéne s morskou vodou, indície a šifry nás zavedú k startenému pokladu, v 

cene je strava 3x denne, pitný režim, program, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK a DPH 

• Zatúlané dobrodružstvá, denný tábor v Bratislave 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Agátka, Chorvátsky Grob 

Poplatok: 129 € 

Poznámka: denný tábor od 8.00 do 17.00 hod., si zvedavý výmyselník, ktorý neustále objavuje 

nové zážitky?, zatúlaj sa s nami na Čiernu vodu do neďalekého Chorvátskeho Grobu a spoznaj 

krásne prostredie hotela Agátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si k 

tomu aj indiánske pončo a paracordové náramky, vyskúšame si zahrať netradičný Footgolf a 

budeme sa kúpať v bazéne s morskou vodou, indície a šifry nás zavedú k startenému pokladu, v 

cene je strava 3x denne, pitný režim, program, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto z 

tábora, poistenie voči úpadku CK a DPH 
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• Zbystri myseľ malý syseľ tábor pre zvedavých bádateľov 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: toto je miesto pre všetky zvedavé decká, ktoré sa neboja objavovať, ponoríme sa 

spolu do tajov prírody, spoznávania, pokusov a bádania, budeme rozpoznávať stromy, zvieratká 

a kamene a postavíme aj eko-vtáčiu búdku, zahráme si spolu staré dobré bombovácke hry, 

navštívime baňu a každý večer nás čaká originálna rozprávka na dobrú noc z dielne našich 

animátorov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a za autobusovú dopravu je 

príplatok 30 € 

• Zbystri myseľ malý syseľ tábor pre zvedavých bádateľov 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 

Poplatok: 209 € 

Poznámka: toto je miesto pre všetky zvedavé decká, ktoré sa neboja objavovať, ponoríme sa 

spolu do tajov prírody, spoznávania, pokusov a bádania, budeme rozpoznávať stromy, zvieratká 

a kamene a postavíme aj eko-vtáčiu búdku, zahráme si spolu staré dobré bombovácke hry, 

navštívime baňu a každý večer nás čaká originálna rozprávka na dobrú noc z dielne našich 

animátorov, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH a za autobusovú dopravu je 

príplatok 30 € 

 

  Okres Nové Zámky 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nové Zámky 94001, Turecká 35 
 Telefón: 035/6400143-144 

 Email: pppnz@mail.t-com.sk  Web: www.cpppapnz.webnode.sk  

 Vedúci: Timea Valachová, PhDr. PhD. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Nové Zámky 
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   Žilinský kraj 
   Celkový počet:  9 

 

  Okres Čadca 

  Celkový počet:  1 

 

  Cenrum voľného času Čadca 

 Adresa: Čadca 02204, Komenského752 
 Telefón: 0414334180 

 Email: riaditelcvcca@gmail.com  Web: www.cvccadca.sk  

 Vedúci: Peter Jurga, PhDr. 

• Funny Veek 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-7 rokov 

Miesto konania akcie: Čadca 

Poplatok: 30 

Vedúci: Jozefa Sadleková, PaedDr. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 8 

• Priatelia 

Začiatok akcie: 13.7.  Koniec akcie: 17.7 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Žilinský kraj+ ČR 

Poplatok: 55 

Vedúci: Jana Špalková, Bc. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 20 

• Prima leto 2020 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 3.7.2020 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: Žilinský kraj 

Poplatok: 40 

Vedúci: Vladimír Kmec, Mgr. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 20 

• Putujeme 2020 

Začiatok akcie: 13.7.  Koniec akcie: 17.7 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: SR+ ČR 

Poplatok: 80 

Vedúci: Mária Čamborová, Mgr. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 22 
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• Smajlik 2020 

Začiatok akcie: 6.7  Koniec akcie: 10.7 

Trvanie: 5. dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: Žilinský kraj 

Poplatok: 50 

Vedúci: Zuzana Priečková, Mgr. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 22 

• Športovo pohybový 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Žilinský kraj 

Poplatok: 70 

Vedúci: Ján Staník, Mgr. Telefón: 0414334180 

Počet účastníkov: 25 

• Zážitok 

Začiatok akcie: 20.7  Koniec akcie: 24.7 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: SR+ČR 

Poplatok: 80 

Vedúci: Peter Jurga, PhDr. Telefón: +421905824474 

Počet účastníkov: 25 

 

  Okres Dolný Kubín 

  Celkový počet:  2 

 

  Kukučínka, občianske združenie 

 Adresa: Dolný Kubín 02601, SNP 1199/36 
 Telefón: 043/5862540 

 Email: michaligova@zsmkdk.sk  Web: www.zsmkdk.sk  

 Vedúci: Katarína Števonková, Mgr. 

• Potulky do sveta dospelákov 

Začiatok akcie: 3.7.2020  Koniec akcie: 7.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poznámka: na deti čaká policajný, železničiarsky, záchranársky, ochranársky a športový deň 

• Potulky do sveta dospelákov 

Začiatok akcie: 10.7.2020  Koniec akcie: 14.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poznámka: na deti čaká policajný, železničiarsky, záchranársky, ochranársky a športový deň 
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  Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu 

 Adresa: Dolný Kubín 02601, Ul. Martina Hattalu 2151 
 Telefón: 0918910918 

 Email: daniela.facunovas@gmail.com  

• Detský prímestský letný tábor "Či škaredo, či pekne, leto s nami bude pekné" 

Začiatok akcie: júl  Koniec akcie: august 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín 

Termín nahlásenia do: 22.6.2020  

Počet účastníkov: 50 

 

  Okres Martin 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Martin 03601, A. Kmeťa 22 
 Telefón: 043/4133651 

 Email: cvckamarat@gmail.com  Web: www.cvckamarat.eu  

 Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

• Balíček zážitkov 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8+ 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 90 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. Telefón: 0907390731 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 

Poznámka: zaujímavé výlety, trochu športu, hier, zábavného vzdelávania a pohody, zľava pre 

členov CVČ, v cene obedy, občerstvenie, pitný režim, odmeny, doprava, poistenie, materiál 

• Batoh plný dobrodružstiev 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8+ 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 90 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Magdaléna Čujdíková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 

Poznámka: dobrodružná výprava s foťákom v ruke, návšteva zaujímavých miest a atrakcií 

spojená s tvorbou fotografií a ich úpravou, tvorivé aktivity, hry, zľava pre členov CVČ, v cene 

obedy, občerstvenie, pitný režim, odmeny, doprava, poistenie, materiál 
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• Dance week 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8+ 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 80 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Magdaléna Čujdíková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 

Poznámka: týždeň tanca, pohybu a hier, tanečný lektor, nacvičovanie jednoduchej choreografie, 

súťaž a výlet ako odmena, zľava pre členov CVČ, v cene obedy, občerstvenie, pitný režim, 

odmeny, doprava, poistenie, materiál 

• Cesta okolo mesta 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7+ 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 80 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Janka Škulová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 

Poznámka: objav nepoznané miesta mesta, týždeň aktivít rôzneho druhu, zábava, hry, 

vychádzky, výlety, zľava pre členov, v cene obedy, občerstvenie, pitný režim, odmeny, doprava, 

poistenie, materiál 

• Jazdenie od A po Z 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. 

Poznámka: prímestský letný tábor, obsadené 

• LetoKruhy 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 6+ 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 80 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Katarína Smolárová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020 

Poznámka: nenáročné túlanie sa prírodou, spoznávanie zaujímavých miest Turca, hry, súťaže, 

tvorivé eko aktivity, zľava pre členov CVČ, v cene obedy, občerstvenie, pitný režim, odmeny, 

doprava, poistenie, materiál 

• Martinská letná detská univerzita 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ 

Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

Poznámka: letný prímestský detský tábor, obsadené 

 

  Wachumba, ck 

 Adresa: Martin 03601, Pavla Mudroňa 1 
 Telefón: 043/3810740 

 Email: info@wachumba.eu  Web: www.wachumba.sk  

 Vedúci: Jakub Hlaváč 
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• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 
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• Denné tábory Letný tábor X-Bionic 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 

Poplatok: 150 € 

Poznámka: ideálny tábor pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku 

• Jesenný tábor Reality Break 

Začiatok akcie: 30.10.2020 Koniec akcie: 3.11.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 155 € 

Poznámka: neži spomienkami na leto, ži tu a teraz, príď načerpať energiu, stretnúť letných 

parťákov, či obľúbených vedúcich a spoločne sa vrhnúť do recesného súboja o večný plameň 

Flame of eternity 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Jarabina, Jasenská dolina 

Poplatok: 315 € 

Poznámka: športovo - bicyklový tábor po cyklotrasách Turca a dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partie ľudí, ktorých spájajú spoločné "odšľapané" 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, , animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Jarabina, Jasenská dolina 

Poplatok: 315 € 

Poznámka: športovo - bicyklový tábor po cyklotrasách Turca a dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partie ľudí, ktorých spájajú spoločné "odšľapané" 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, , animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 15.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Jarabina, Jasenská dolina 

Poplatok: 315 € 

Poznámka: športovo - bicyklový tábor po cyklotrasách Turca a dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partie ľudí, ktorých spájajú spoločné "odšľapané" 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, , animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Záhorie 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, výlet do Aqualandu 

Moravia, jazda plná tobogánov, vodných aj suchozemských hier, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Záhorie 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, výlet do Aqualandu 

Moravia, jazda plná tobogánov, vodných aj suchozemských hier, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Záhorie 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, výlet do Aqualandu 

Moravia, jazda plná tobogánov, vodných aj suchozemských hier, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Kamenný mlyn, Záhorie 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, výlet do Aqualandu 

Moravia, jazda plná tobogánov, vodných aj suchozemských hier, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a odborne vedených workshopov v peknej 

horskej prírode, kde budeme spoznávať tradičné aj moderné umelecké postupy z rôznych oblastí, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 
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• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a odborne vedených workshopov v peknej 

horskej prírode, kde budeme spoznávať tradičné aj moderné umelecké postupy z rôznych oblastí, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: umelecký tábor plný tvorivých aktivít a odborne vedených workshopov v peknej 

horskej prírode, kde budeme spoznávať tradičné aj moderné umelecké postupy z rôznych oblastí, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Constructor 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tématikou, v ktorom svoju obľúbenú videohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, 

atrakcie, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Constructor 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tématikou, v ktorom svoju obľúbenú videohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, 

atrakcie, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Dance 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bystrík, Čičmany 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: tanečný Hip-Hop tábor s profesionálnymi lektormi tanca od Laciho Strike-a, zaži 

ten najlepší prázdninový týždeň plný tanca, hudby, streetovej kultúry a zatancuj si aj s Laci 

Strike-om, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Dance 

Začiatok akcie: 15.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Bystrík, Čičmany 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: tanečný Hip-Hop tábor s profesionálnymi lektormi tanca od Laciho Strike-a, zaži 

ten najlepší prázdninový týždeň plný tanca, hudby, streetovej kultúry a zatancuj si aj s Laci 

Strike-om, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie, Pružina 

Poplatok: 360 € 

Poznámka: zážitkový tábor teenagerov, kde zažiješ akčný program a jedinečnú atmošku s 

vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, , táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku a DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie, Pružina 

Poplatok: 360 € 

Poznámka: zážitkový tábor teenagerov, kde zažiješ akčný program a jedinečnú atmošku s 

vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, , táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku a DPH 

• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 330 € 

Poznámka: tá najlepšia táborová klasika s angličtinou, až 14 dní rozprávkového príbehu, 

fantázie a dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 330 € 

Poznámka: tá najlepšia táborová klasika s angličtinou, až 14 dní rozprávkového príbehu, 

fantázie a dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, v cene je strava 5x denne, pitný režim, 

ubytovanie, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Floorball 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: šport hotel Nesvady 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: športový letný floorbalový tábor pre tých, čo sa chcú cez leto baviť hrou, makať na 

svojej hernej technike, no aj sa zabávať a užívať si leto s kamošmi, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, odmeny do súťaží, 

foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie, Pružina 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s FUNangličtinou, FUNkamošmi a 

FUNdobrodružstvami, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na 

cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie, Pružina 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s FUNangličtinou, FUNkamošmi a 

FUNdobrodružstvami, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na 

cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie, Pružina 

Poplatok: 260 € 

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s FUNangličtinou, FUNkamošmi a 

FUNdobrodružstvami, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na 

cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným "survival" programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, odmeny do súťaží, zdravotná 

starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným "survival" programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, odmeny do súťaží, zdravotná 

starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným "survival" programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, odmeny do súťaží, zdravotná 

starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným "survival" programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, odmeny do súťaží, zdravotná 

starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: airsoftovo-paintballový tábor s nadupaným "survival" programom v horskej prírode 

Rajca, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, odmeny do súťaží, zdravotná 

starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 

Poplatok: 380 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšsj na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, odmeny do súťaží, atrakcie, zdravotná starostlivosť, 

táborové tričko, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

  



84 
 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 

Poplatok: 380 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšsj na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, odmeny do súťaží, atrakcie, zdravotná starostlivosť, 

táborové tričko, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 

Poplatok: 380 € 

Vedúci:  

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšsj na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, odmeny do súťaží, atrakcie, zdravotná starostlivosť, 

táborové tričko, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 

Poplatok: 380 € 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšsj na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s jazdeckým 

tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, odmeny do súťaží, atrakcie, zdravotná starostlivosť, 

táborové tričko, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 3.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 315 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, 

atrakcie, táborové tričko, odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 9 dní Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 295 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, 

atrakcie, táborové tričko, odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a 

DPH 
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• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 15.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 315 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov z jazykových škôl a stovky spokojných teenagerov každý rok, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, 

atrakcie, táborové tričko, odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a 

DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácií, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, 

odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 25.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácií, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, 

odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a DPH 

• Letný tábor Native Junior 

Začiatok akcie: 8.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: obľúbený jazykový tábor pre mladšie deti, kde prídu do kontaktu s reálnou 

angličtinou, ktorá je o každodennej komunikácií, hrách a zábave, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, 

odmeny do súťaží, foto/video na cloude, poistenie CK proti úpadku a DPH 

• Letný tábor Next 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 15-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: akčný zážitkový pobyt pre dospievajúcich teenagerov, ktorí sa už viac zamýšľajú 

nad svetom navôkol a svojim miestom v ňom, garantujeme výnimočnú atmosféru spoznávania, 

porozumenia a zábavy, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, zdravotná 

starostlivosť, animačný program, atrakcie, táborové tričko, foto/video na cloude, odmeny do 

súťaží, poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Parkour 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: športový tábor s profesionálnymi trénermi zameraný na parkour, tricking a freerun 

vhodný pre všetkých nadšencov pohybu, športu a adrenalínu - začiatočníkov aj pokročilých, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, táborové tričko, atrakcie, 

odmeny do súťaží, zdravotná starostlivosť, foto/video z tábora na cloude, poistenie proti úpadku 

CK, DPH 

• Letný tábor Pura atura 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 11.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Penzión Gejdák, Ružomberok 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne milovníkov zvierat a prírody do života na farme, 

budeme sa starať o zvieratá, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá prírody, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 11.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák, Ružomberok 

Poplatok: 270 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne milovníkov zvierat a prírody do života na farme, 

budeme sa starať o zvieratá, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá prírody, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák, Ružomberok 

Poplatok: 270 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne milovníkov zvierat a prírody do života na farme, 

budeme sa starať o zvieratá, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá prírody, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák, Ružomberok 

Poplatok: 270 € 
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Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne milovníkov zvierat a prírody do života na farme, 

budeme sa starať o zvieratá, rozlišovať rastlinky, zbierať bylinky a spoznávať tajomstvá prírody, 

v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Mindstore, ktorý kombinuje základy programovania robotiky a zdravého 

pobytu v prírode, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, 

zdravotná starostlivosť, strakcie, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 16.8.2020  Koniec akcie: 23.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Mindstore, ktorý kombinuje základy programovania robotiky a zdravého 

pobytu v prírode, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, 

zdravotná starostlivosť, strakcie, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK 

proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry - Tatranec 

Poplatok: 295 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 11-18 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry - Tatranec 

Poplatok: 295 € 

Poznámka: akčný športový tábor v Tatrách pre nadšencov hôr, adrenalínu a aktívneho oddychu, 

najlepšie zážitky sú tie, ktoré si musíme odmakať a práve v Tatrách ich nás čaká najviac, v cene 

je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti 

úpadku, DPH 
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• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry - Tatranec 

Poplatok: 275 € 

Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vysoké Tatry - Tatranec 

Poplatok: 275 € 

Poznámka: športovo - poznávací tábor pre mladších dobrodruhov a turistov, s nami je 

poznávanie hôr najzábavnejšie, každý štít, dolina, či pleso má svoj príbeh, poďme ich spoločne 

spoznať, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Teatro 

Začiatok akcie: 2.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: výnimočný divadelný tábor, kde sa len nehráš, ale naozaj hráš, ktorý ti pod vedením 

animátorov z VŠMU, AU a hostí umožní vstúpiť do sveta divadla, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Tennis 

Začiatok akcie: 18.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-19 rokov 

Miesto konania akcie: šport Motel Raketa, Bojnice 

Poplatok: 295 € 

Poznámka: tenisový tábor s profesionálnymi trénermi, vhodný pre začiatočníkov aj skúsenejších 

hráčov, máme kvalitné stredisko s tromi kurtami, osvedčený koncept tréningov a športový 

program, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Wachumbáčik 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 235 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre najmladších dobrodruhov, ktorí 

ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, foto/video na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 
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• Letný tábor Wachumbáčik 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 1.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 235 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre najmladších dobrodruhov, ktorí 

ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, foto/video na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Wachumbáčik 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 15.8.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: Hotel Magura, Chvojnica 

Poplatok: 235 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre najmladších dobrodruhov, ktorí 

ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animačný program, zdravotná starostlivosť, atrakcie, táborové tričko, foto/video na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber 

Začiatok akcie: 12.7.2020  Koniec akcie: 19.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 325 € 

Vedúci:  

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný YouTube 

Channel zážitkami z každého dňa, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a skúsených 

youtuberov, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber 

Začiatok akcie: 26.7.2020  Koniec akcie: 2.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný YouTube 

Channel zážitkami z každého dňa, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a skúsených 

youtuberov, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber 

Začiatok akcie: 9.8.2020  Koniec akcie: 16.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Junior, Piatrová Vrútky 

Poplatok: 325 € 
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Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný YouTube 

Channel zážitkami z každého dňa, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a skúsených 

youtuberov, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto/video z tábora na cloude, 

poistenie CK proti úpadku, DPH 

 

  Okres Ružomberok 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Ružomberok 03401, I. Houdeka 2351 
 Telefón: 044/4342634, 4328054 

 Email: novak@ppprk.sk  Web: www.ppprk.sk  

 Vedúci: Jana Bachanová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Ružomberok 

Vedúci: Jana Bachanová, PhDr. cpppap@ppprk.sk  

Telefón: 044/4342634, 4328054 

Poznámka: Pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Centrum voľného času Elán 

 Adresa: Ružomberok 03401, Dončová 1 
 Telefón: 0914335960 

 Email: riaditel@cvcrk.sk  Web: www.cvcrk.sk  

 Vedúci: Pavol Svrček, Mgr. 

• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZA, BB, PO, KE 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Viera Tokáriková, Mgr. tokarikova@cvcrk.sk  

Telefón: 0914335964 

Termín nahlásenia do: 12.6.2020  

Počet účastníkov: 40 

Poznámka: Letný denný tábor, v cene je poistenie, doprava autobusom, vlak, vstupné, MTZ, 

denne od 8.00 do 16.00 hod., o program, priebeh a bezpečnosť sa starajú pedagogické 

pracovníčky a zdravotník 

• Pohoďáčik - letný denný tábor detí 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: ZA, BB 

Poplatok: 60 €   Vedúci: Iveta Maceková cvcsport@gmail.com  

Telefón: 0914335968  Termín nahlásenia do: 12.6.2020  

Počet účastníkov: 40 
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Poznámka: letný tábor s dennou dochádzkou, v cene je poistenie, doprava vlastným autobusom, 

vstupné, MTZ, o program, priebeh a bezpečnosť sa starajú dve pedagogické pracovníčky CVČ 

Elán, dve externé pracovníčky a zdravotník 

 

  Okres Tvrdošín 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Tvrdošín 02744, Medzevie 155 
 Telefón: 043/5322168 

 Email: ceveckotvrdosin@gmail.com  

 Vedúci: Daniela Jurincová 

• Detská rekreácia 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Rajecké Teplice 

Poplatok: 150 € 

Vedúci: Daniela Jurincová Telefón: 0907814382 

Termín nahlásenia do: 13.3.2020  

Počet účastníkov: 45 

Poznámka: letný tábor plný zábavných aktivít v Rajeckých Tepliciach 

• Futbalový kemp 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: Tvrdošín 

Vedúci: Milan Ferenčík Telefón: 0904836320 

Termín nahlásenia do: 19.6.2020  

Počet účastníkov: 25 

Poznámka: deti si môžu zlepšiť zručnosti pod vedením inštruktorov a trénerov 

• Letom svetom 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tvrdošín 

Vedúci: Renáta Kováčová, Mgr. Telefón: 0904669162 

Termín nahlásenia do: 19.6.2020  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: letný tábor s dennou dochádzkou 

• Pohoďáčik 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tvrdošín 

Vedúci: Žaneta Tekelová Telefón: 0902073404 

Termín nahlásenia do: 19.6.2020  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: letný tábor s dennou dochádzkou 
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• Stolnotenisový kemp 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 7.7.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-18 rokov 

Miesto konania akcie: Mútne 

Vedúci: Juraj Teplanský Telefón: 0908881888 

Termín nahlásenia do: 1.6.2020  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: deti si môžu zlepšiť zručnosti pod vedením inštruktorov a trénerov 

• Stolnotenisový kemp 

Začiatok akcie: 1.8.2020  Koniec akcie: 8.8.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 6-18 rokov 

Miesto konania akcie: Mútne 

Vedúci: Juraj Teplanský 

Telefón: 0908881888 

Termín nahlásenia do: 1.6.2020 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: deti si môžu zlepšiť zručnosti pod vedením inštruktorov a trénerov 

• V zdravom tele zdravý duch 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Tvrdošín 

Vedúci: Milan Sirota 

Telefón: 0902556538 

Termín nahlásenia do: 19.6.2020 Počet účastníkov: 20 

Poznámka: letný tábor s dennou dochádzkou 

 

  Okres Žilina 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Žilina 01001, Predmestská 1613 
 Telefón: 041/5650018 

 Email: kpppap@gmail.com  

 Vedúci: Ivan Moravčík, Mgr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: pondelok až piatok 9.00 - 14.00 hod. 
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   Banskobystrický kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Banská Bystrica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Banská Bystrica 97401, Mládežnícka 34 
 Telefón: 048/4134751-2 Fax: 048/434239111 

 Email: podatelna@cpppapbb.sk  Web: www.cpppap.svsbb.sk  

 Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Vedúci: Zuzana Vencelová, Mgr. 

Poznámka: poskytovanie poradenstva v zmysle školského zákona, základná pracovná doba 8.00 

- 14.00 hod., konzultácie sú možné po telefonickom dohovore 

 

  Okres Banská Štiavnica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Štiavnica 96901, L. Svobodu 40 
 Telefón: 045/6911626 

 Email:cvcbanskastiavnica@centrum.skWeb: www.cvcbanskastiavnica.edupage.org  

 Vedúci: Janka Machilová, Mgr. 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 40 € 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr.  Telefón: 045/6911626, 0907598567 

Termín nahlásenia do: 30.5.2020  

Počet účastníkov: 40 

• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 40 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2020  

Počet účastníkov: 40 
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• Denný letný tábor 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: deti 

Miesto konania akcie: Banskobystrický kraj 

Poplatok: 50 € 

Termín nahlásenia do: 30.5.2020  

Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Brezno 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Brezno 97701, Hradby 9 
 Telefón: 048/6116399 

 Email: cpppp.brezno@mail.t-com.sk  Web: www.cpppp.brezno.sk  

 Vedúci: Eva Czirákiová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Brezno 

Poznámka: pondelok-piatok 8.30 - 14.30 hod. 

 

  Okres Detva 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času 

 Adresa: Detva 96212, A. Bernoláka 20 
 Telefón: 911368535 

 Email: maria.lesanekova@gmail.com  Web: www.scvcdetva.sk  

 Vedúci: Mária Lešáneková, Mgr. 

• Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Detva 

Poplatok: 110 €, zľava: 20 € 

Vedúci: Jozef Pavlov, PhDr.  Telefón: 0918203905 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 45 

Poznámka: pre deti denne od 8.00 do 16.00 hod. 

• Denný tábor Tuláčik 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Detva 

Poplatok: 110 €, zľava: 20 € 

Vedúci: Barbora Jackuliaková, Bc. Telefón: 0918530500 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 45 denne od 8.00 do 16.00 hod. 
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  Okres Rimavská Sobota 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Hnúšťa 98101, 
 Telefón: 0905280564 

 Email: cvc.hnusta@gmail.com  

 Vedúci: Jana Paučová, Ing. 

• Zažime to spolu 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Hnúšťa 

Vedúci: Jana Paučová, Ing. Telefón: 0905280564 

Termín nahlásenia do: 31.5.2020  

Počet účastníkov: 30 

 

  Okres Zvolen 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času Quo vadis 

 Adresa: Zvolen 96001, I. Krasku 7 
 Telefón: 045/5366847 

 Email: quovadis.zv@gmail.com  Web: www.skolyquovadis.com  

 Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr. 

• Cestománia 

Začiatok akcie: 27.7.2020  Koniec akcie: 31.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: región Banská Bystrica 

Poplatok: 90 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr. miroslavalendakova61@gmail.com  

Telefón: 0940951691 

Termín nahlásenia do: 17.7.2020  

Počet účastníkov: 27 

Poznámka: cestovateľský tábor, denný mestský tábor, každý deň sa cestuje na iné miesto, zľava 

5 € pre súrodencov 

• Športovačka to je hračka 

Začiatok akcie: 10.8.2020  Koniec akcie: 14.8.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Tenis, Zvolen 

Poplatok: 75 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 3.8.2020  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: denný mestský tábor, pod vedením odborných garantov sa deti hravou formou 

zoznámia s jednotlivými typmi športov, zľava 5 € je súrodenecká 
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   Prešovský kraj 
   Celkový počet:  3 

 

  Okres Humenné 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Humenné 06601, Mierová 4 
 Telefón: 057/7750627 

 Email: cpppp.he@mail.t-com.sk  Web: www.cpppap-humenne.sk  

 Vedúci: Agáta Sakalová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: Humenné 

Poznámka: v pracovné dni denne od 9.00 do 14.00 

 

  Okres Kežmarok 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Kežmarok 06001, Mučeníkov 4 
 Telefón: 052/4685531 

 Email: centrumkezmarok@mail.t-com.sk  Web: www.poradnakk.sk  

 Vedúci: Iveta Vlčková, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Okres Poprad 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Svit 05921, Hviezdoslavova 268/32 
 Telefón: 052/7875133 

 Email: valeria.cernohorska@svit.sk  

 Vedúci: Valéria Černohorská, Mgr. 

• Cykloturistický tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní Poplatok: 60 € 

Poznámka: poplatok je bez stravy 

• Cykloturistický tábor 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Poplatok: 60 € 
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Poznámka: poplatok je bez stravy 

• Športovo - tvorivý tábor 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: poplatok je bez stravy 

• Športovo-tvorivý tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: poplatok je bez stravy 

• Tvorivý tábor 

Začiatok akcie: 3.8.2020  Koniec akcie: 7.8.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Poznámka: poplatok je bez stravy 

 

   Košický kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Košice I 

  Celkový počet:  4 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice-západ 04011, Zuzkin park 10 
 Telefón: 055/7871611 

 Email: zuzkinpark@mail.t-com.sk  Web: www.cpppapke.sk  

 Vedúci: Emília Nuberová, PhDr. 

• Konzultačné hodiny počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: pondelok-piatok 8.00 - 14.00 hod. 

 

  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice 

 Adresa: Košice 04011, Tri hôrky 17 
 Email: cvcvaldoko@gmail.com  Web: www.3horky.sk  

 Vedúci: Bohuš Levko, Bc. 
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• Bodka za prázdninami 

Začiatok akcie: 29.8.2020  Koniec akcie: 31.8.2020 

Trvanie: 3 dni 

Miesto konania akcie: Poprad, Tatry 

Vedúci: Bohuš Levko, Mgr. levkosdb@gmail.com  

Poznámka: pre chlapcov od 3. ročníka ZŠ, termín nahlásenia do zaplnenia kapacity 

• Dievčenský tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 6 dní 

Miesto konania akcie: Vihorlat rezort 

Vedúci: Ľubica Mervová, Mgr. Luba.mervova@gmail.com  

Poznámka: tábor pre dievčatá od ukončeného 3. ročníka, termín nahlásenia je do zaplnenia 

kapacity zariadenia 

• Chlapčenský tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 6 dní 

Miesto konania akcie: Kopytovská dolina 

Vedúci: Bohuš Levko, Mgr.  

Poznámka: tábor pre deti od ukončeného 4. ročníka, termín nahlásenia do zaplnenia kapacity 

zariadenia 

• Prímestský tábor 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 21.8.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: Košice, Tri hôrky 

Vedúci: Bohuš Levko  

Poznámka: pre deti od 3. do 7. ročníka ZŠ, termín nahlásenia do naplnenia kapacity 

• Rodinný tábor 

Začiatok akcie: 21.7.2020  Koniec akcie: 25.7.2020 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: 

Vedúci: Stanislav Haburčák, Mgr. shaburcak@gmail.com  

Poznámka: pre rodiny s menšími deťmi, termín nahlásenia do zaplnenia kapacity 

• Tínedžérsky tábor 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: 15+ 

Miesto konania akcie: 

Vedúci: Bohuš Levko, Mgr.  

Poznámka: termín nahlásenia do zaplnenia kapacity zariadenia 

 

  Priateľ 

 Adresa: Košice 04001, Jesenského 26 
 Telefón: 0917556937 

 Email: priatel@priatel.sk  Web: www.priatel.sk  

 Vedúci: Patrik Petrík 
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• Cristilandfest 

Začiatok akcie: 24.7.2020  Koniec akcie: 26.7.2020 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 0-12 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Vedúci: Eva Kovalčíková mladi@koinonia.sk  

Počet účastníkov: 2 000 

• Tábor pre deti 

Začiatok akcie: 8.7.2020  Koniec akcie: 12.7.2020 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 11-20 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Radka Marcinčáková christiland@koinonia.sk  

Telefón: 0904738091 

Termín nahlásenia do: 7.7.2020  

Počet účastníkov: 60 

• Tábor Realife 

Začiatok akcie: 4.8.2020  Koniec akcie: 9.8.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 12-14 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 79 € 

Vedúci: Radka Marcinčáková 

Termín nahlásenia do: 6.7.2020  

Počet účastníkov: 60 

• Tábor Zoom 

Začiatok akcie: 17.8.2020  Koniec akcie: 22.8.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 15-25 rokov 

Miesto konania akcie: Vyšný Klátov 

Poplatok: 89 € 

Vedúci: Anton Hvizdoš 

Termín nahlásenia do: 26.7.2020  

Počet účastníkov: 60 

 

  Usmej sa na mňa 

 Adresa: Košice 04001, Pod šiancom 1H 
 Telefón: 0910524411 

 Email: info@usmejsanamna.sk  Web: www.usmejsanamna.sk  

 Vedúci: Erika Bočeková 

• Letný tábor Usmej sa na mňa 

Začiatok akcie: 19.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Košická Bellá 

Poplatok: 100 €, zľava: 30 € 

Vedúci: Dagmar Kočiová 

Termín nahlásenia do: 28.2.2020  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: pobyt pre deti a mládež so zdravotným postihnutím z regiónu Košice, obsadené 
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• Pobyt pri mori 

Začiatok akcie: 19.6.2020  Koniec akcie: 26.6.2020 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: dospelí 

Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Poplatok: 400 € 

Termín nahlásenia do: 28.2.2020  

Počet účastníkov: 12 

Poznámka: pobyt pre mládež nad 18 rokov so zdravotným postihnutím z regiónu Košíc, 

obsadené 

 

  Okres Michalovce 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času Strážske 

 Adresa: Strážske 07222, Družstevná 509 
 Telefón: 0915919652 

 Email: cvc@cvcstrazske.edu.sk  Web: www.cvcstrazske.edupage.org  

 Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. 

• Fantasy  tábor I. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 6.7.2020  Koniec akcie: 10.7.2020 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 35 €, zľava: 30 €  pre členov CVČ 

Vedúci: Marta Kodeľová, Mgr. kordelova@gmail.com  

Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: Tábor plný fantasy – pre všetkých, ktoí majú radi túto tematiku. Veľa hier a zábavy, 

výlet do okolia za fantastickými miestami, hranie interaktívnych hier s fantasy príbehmi. 

• Faraón vs Múmia 

Začiatok akcie: 13.7.2020  Koniec akcie: 17.7.2020 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 35, zľava: 30 €  pre členov CVČ 

Vedúci: Marta Kodeľová, Mgr. Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: Deti si užijú týždeň plný zábavy  a neopakovateľných  zážitkov. Zahrajú sa na 

egyptských vladárov a faraónov, vyrobia si masky, pozrú si krátke videá a rozprávky.  Nebudú 

chýbať hry faraónove dostihy, múmia sa vracia, tajné hieroglyfy, z papierových kartónov si 

vyrobia pyramídy, vymaľujú ich a potom v nich ukryjú poklad. 
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• Letné kreatívne dielne 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 9 €, zľava: 7 € pre členov CVČ 

Vedúci: Marta Kodeľová, Mgr. Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Pre nadšencov kreatívneho tvorenia je  pripravený pestrý program nabitý rôznymi 

tvorivými aktivitami. Na našom letnom sústredení sa deti zaručene nudiť nebudú. Vyrobia si 

rôzne ozdoby, ako sú náramky priateľstva, lapače snov, dekoračné kapsičky, ale aj darčeky  z 

odpadového  materiálu  Prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít sa zahráme aj na malých 

vedcov a vyrobíme si sliz, farebné mydielka a iné zaujímavé vecičky. 

• Tenisové leto 

Začiatok akcie: 20.7.2020  Koniec akcie: 24.7.2020 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 9 - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske a okolie 

Poplatok: 7 €, Zľavy: 5 € pre členov CVČ 

Vedúci: Marta Kodeľová, Mgr. Telefón: 0915919652 

Termín nahlásenia do: 15.6.2020  

Počet účastníkov: 12 

Poznámka: Tenisový kurz pre záujemcov vo veku  9 – 15 rokov zameraný na nácvik základov 

tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Denná dochádzka v trvaní 

3 hodiny, podľa rozpisu. Možnosť zapožičania  rakiet, lôpt a športových pomôcok. 
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