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Úvod 

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

aj v čase, keď situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete je viac než kritická, pretože nás 

trápi pandémia covidového ochorenia. Veríme však, že ani nebezpečný vírus neprekazí 

prežitie krásnych prázdnin deťom a mládeži a po dlhom čase zavretí vo svojich domovoch, po 

nútenej karanténe na dištančnom vyučovaní, odlúčení od širšej rodiny, kamarátov a blízkych, 

prežijú niečo nezabudnuteľné, čo opäť vyčarí úsmev na ich tvárach, na ihriskách, v detských 

centrách, rekreačných zariadeniach sa znovu bude ozývať ich džavot a smiech.  

 Preto by sme aj my radi prispeli svojou troškou a ponúkame prehľad letných, denných, 

prímestských, či zahraničných táborov organizovaných centrami voľného času, občianskymi 

združeniami a ostatnými subjektami pracujúcimi pre deti a mládež. Okrem toho prinášame aj 

prehľad úradných hodín centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorí 

aj počas leta poskytujú špecifickú sociálnu, psychologickú a liečebno-výchovnú starostlivosť. 

 

 

 Veríme, že publikáciu, ktorú zozbieralo, zostavilo, i keď v nie takom rozsahu, ako po 

iné roky, vzhľadom k situácií, vydalo naše oddelenie mládeže a športu Centra vedecko-

technických informácií Slovenskej republiky, pomôže rodičom, pedagógom i širokej verejnosti 

nájsť si svoje miesto a stráviť voľné chvíle plnohodnotne a v prípade núdze sa mať na koho 

a kedy s dôverou obrátiť o radu a pomoc 

 

 

 

 

          Autor 
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Bratislavský kraj 
   Celkový počet:  8 

 

  Okres Bratislava I 

  Celkový počet:  3 

 

  Cestovná kancelária pre deti Cevarm 

 Adresa: Bratislava 81105, Smrečianska 15 
 Telefón: 0905605998 

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

• Crazy camp 

Začiatok akcie: 10.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou 623, Senica 

Poplatok: 255 €, zľava: majiteľmi karty Cevarm sú absolventi 3 táborov a súrodenci 

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: neseďte doma, vezmite batoh, brata, sestru, kamaráta, kamarátku a príďte medzi 

nás, vyrazíme spolu na Kunov, ktorý prináša mega dobrú náladu mladším, stredným aj starším 

v skvelých hrách, môžeš sa zapojiť do Päťboja, Kunovského tanečného Battle a všeličoho 

iného, máme program, v ktorom zbierate spolu s oddielom body do Celotáborovky, môžeš to 

všetkým natrieť v galavečeri Miss a Mister, pripravili sme aj pár oddychovačiek na NENUDA 

pláži, v hre Creativity, Noc pod hviezdami a táborovú opekačku, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na činnosť, sladkosti, odmeny do 

súťaží, zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, 20% DPH, autobusová doprava za 23 €, 

poistenie storna, úrazu do 14 rokov 0,50 € na deň, poistenie storna, úrazu od 15 rokov 1 € za 

deň, tričko 5 € 

• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 2.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 64 €, zľava: majiteľmi karty Cevarm sú absolventi 3 táborov a súrodenci 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: môžeš sa hrať a z Lega vytvárať originálne stavby, rakety, lode, autíčka a 

domčeky, s kamarátmi sa zahráš curling, stolný futbal, Vežu, Dobble a iné zábavné 

spoločenské hry, navštíviš lanové mestečko aj zvieratká MINI ZOO pri horárni Horský park, v 

Kids House sa dokonale vyblázniš, dozvieš sa tajomstvá stredovekých studní, príbeh koníka 

Kuba na Biofarme Príroda, zabavíš sa pri tímových hrách v klubovni a na ihrisku alebo 

zašifrovanej Mape Pokladu, ak bude veľmi teplo osviežiš sa na kúpalisku s tobogánom, v cene 

je strava 3x denne, celodenný pitný režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné 

lístky MHD na výlety, materiál a pomôcky na činnosť, tričko, spomienkový list a darček, 

vedúci tábora, fotky, poistenie storna, úrazu 0,50 € na deň 

• Denný tábor s Legom 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 140 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 
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Poznámka: môžeš sa hrať a z Lega vytvárať originálne stavby, rakety, lode, autíčka a 

domčeky, s kamarátmi sa zahráš curling, stolný futbal, Vežu, Dobble a iné zábavné 

spoločenské hry, navštíviš lanové mestečko aj zvieratká MINI ZOO pri horárni Horský park, v 

Kids House sa dokonale vyblázniš, dozvieš sa tajomstvá stredovekých studní, príbeh koníka 

Kuba na Biofarme Príroda, zabavíš sa pri tímových hrách v klubovni a na ihrisku alebo 

zašifrovanej Mape Pokladu, ak bude veľmi teplo osviežiš sa na kúpalisku s tobogánom, v cene 

je strava 3x denne, celodenný pitný režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a cestovné 

lístky MHD na výlety, materiál a pomôcky na činnosť, tričko, spomienkový list a darček, 

vedúci tábora, fotky, poistenie storna, úrazu 0,50 € na deň 

• Fanlandia 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 7-16 rokov 

Miesto konania akcie: turistická ubytovňa Kubrica, pri Trenčíne 

Poplatok: 250 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 80 

Poznámka: pripravený je program plný úletov, zábavy a hier, čaká ťa Kreatívny poldeň, 

hobby program v ktorom si vyberieš aktivitu podľa svojej chuti, fantáziu využiješ pri výrobe 

fanlanďáckych novín, tanečnom dance programe alebo stavaní lesného obydlia, čakajú ťa 

zábavné programy Fanlanďáci v akcii, Olympijské hry, Fanky Day aj Fanky hry, svojmu tímu 

môžeš fandiť pri programoch 5 proti 5, Miss a Mister Fanlandie alebo sa zúčastníš kastingu a 

vystúpiš vo večernom programe Tvoj tanec znie podvedome, nebude chýbať opekačka s 

pesničkovou súťažou, karaoke, Fanky disko s tanečnými hrami, Pokladovka, Topgramiáda a 

výlet na kúpalisko v Trenčíne, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví 

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

insolventnosti CK, fotky, 20% DPH, autobus za 25 €, poistenie storna, úrazu do 14 rokov 0,50 

€ na deň a od 15 rokov 1 € na deň, táborové tričko 5 € 

• Fit tábor s Dominikom 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 150 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: je pripravený program, v ktorom si denne popri zábavných hrách zacvicíš s 

kvalifikovaným fyzioterapeutom Dominikom, preventívne dýchacie a posilňovacie cvičenia, 

cvičenia na zdravý rozvoj klenby nohy alebo relaxačné cvičenia na svaly chrbta sú určené pre 

všetky deti, nielen pre deti s chybným držaním tela alebo skoliózou, vyrobíš si vrecko, do 

ktorého budeš zbierať zlaté nugety, zabavíš sa v zábavnom centre Kids House, dobrodružnej 

plavbe loďou alebo výprave v pieskovcovej hore Sandberg, čaká ťa Fontánomapa s príbehmi, 

kúpalisko Delfín, Poklad, tričko a darček, v cene je strava 3x denne, hodina cvičenia, pitný 

režim, program, starostlivosť, vstupenky a MHD lístky, materiál a pomôcky na aktivity, 

odmeny do súťaží, tričko, spomienkový list a darček, vedúci tábora, fotky, 20% DPH, poistenie 

storna, úrazu 0,50 € denne 

• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 12.7.2021 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Bio RD Látky a ranč Haferník, pri Detve 

Poplatok: 315 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 64 
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Poznámka: nasadni do sedla, popusti uzdu koňovi a nechaj sa zlákať zábavou a 

dobrodružstvami, ktoré zažiješ len na ranči, ak si zdravo bláznivý, tolerantný, aktívny a 

energický, vegetarián, či mäsožravec, máš rád výzvy, športového ducha, fantáziu, talent a rád 

sa stretneš so známymi (ne)táborovými kamošmi alebo rád spoznáš nových kamošov, môžeš sa 

tešiť na nové aktivity ponožková, hajzelbaba, človeče, nabehaj sa, lesná pamäťová hra, Pat a 

Mat, olympijský päťboj, stopovačka, súboj farieb, paralelný slalom, kufor, prijímanie do cechu 

rančerov, nočné hry, výcvik na ranči, starostlivosť o kone, 12 € na hodinu za vychádzky na 

koni do krásnej prírody, v cene strava 6x denne, pitný režim, ubytovanie, táboroví vedúci, 

zdravotník, materiál na činnosť, odmeny do súťaží, zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, 

výuka jazdenia na koni, starostlivosť o kone, 20% DPH, 30 € doprava rychlík+autobus do 

tábora, poistenie storna, úrazu do 14 rokov 0,50 € za deň, od 15 rokov 1 € na deň, ročníkové 

táborové tričko 5 €, pobyt bez jazdeckého výcviku zľava 36 € 

• Prázdniny na ranči 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 21.7.2021 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Bio RD Látky a ranč Haferník, pri Detve 

Poplatok: 285 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 64 

Poznámka: nasadni do sedla, popusti uzdu koňovi a nechaj sa zlákať zábavou a 

dobrodružstvami, ktoré zažiješ len na ranči, ak si zdravo bláznivý, tolerantný, aktívny a 

energický, vegetarián, či mäsožravec, máš rád výzvy, športového ducha, fantáziu, talent a rád 

sa stretneš so známymi (ne)táborovými kamošmi alebo rád spoznáš nových kamošov, môžeš sa 

tešiť na nové aktivity ponožková, hajzelbaba, človeče, nabehaj sa, lesná pamäťová hra, Pat a 

Mat, olympijský päťboj, stopovačka, súboj farieb, paralelný slalom, kufor, prijímanie do cechu 

rančerov, nočné hry, výcvik na ranči, starostlivosť o kone, 12 € na hodinu za vychádzky na 

koni do krásnej prírody, v cene strava 6x denne, pitný režim, ubytovanie, táboroví vedúci, 

zdravotník, materiál na činnosť, odmeny do súťaží, zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, 

výuka jazdenia na koni, starostlivosť o kone, 20% DPH, 30 € doprava rychlík+autobus do 

tábora, poistenie storna, úrazu do 14 rokov 0,50 € za deň, od 15 rokov 1 € na deň, ročníkové 

táborové tričko 5 €, pobyt bez jazdeckého výcviku zľava 36 € 

• Tajomstvá v meste 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 140 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: poď s nami skúmať záhady a tajomstvá mesta, vo Weitovom lome preskúmaš 

tajomný kruhový labyrint, v Starom meste tajomstvá stredovekých studní, v lesoparku pod 

Kamzíkom zistíš, čo hovorí legenda o Kamzíčom vrchu, čaká ťa výprava do Biofarmy Príroda, 

vypočuješ si príbeh koníka Kuba, zabavíš sa pri rytierskych hrách, s kamarátmi poskladáš 

Mapu, ktorá ťa privedie k Pokladu, osviežiš sa na kúpalisku s tobogánom, vyblázniš sa v 

športovo zábavnom centre Kids house plnom vzrušujúcich atrakcií, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, program a starostlivosť o deti, vstupenky a MHD lístky, materiál a pomôcky na 

aktivity, odmeny na súťaže, tričko, spomienkový list a darček, vedúci tábora, fotky, 20% DHP, 

poistenie storna, úrazu 0,50 € na deň 
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• Teenage camp 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 19.8.2021 

Trvanie: 12 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Kubrica, Trenčín 

Poplatok: 290 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolvent 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 80 

Poznámka: nové zážitky, nové hry, nové súťaže, nové prostredie a to je len zlomok toho, čo na 

teba v lete čaká, pozývame ťa prežiť s nami tábor na ktorý nezabudneš, teenage camp je kopec 

zážitkov, množstvo kamarátov, skvelých oddielových vedúcich, ktorí majú pripravené 

neskutočne zábavné, vtipné hry, súťaže, programy na zamyslenie, oddych, dramatické, nočné 

hry, etapovky, pátračky, hry na komunikáciu, spoluprácu a kreativitu, čaká nás aj spoločný 

výlet na kúpalisko v Trenčíne, tanečné zábavy, ale i rozhovory pod nebom plných hviezd, v 

cene je strava 5x denne, ubytovanie, pitný režim, táboroví vedúci, zdravotník, materiál na 

činnosť, sladkosti, odmeny, zákonné poistenie insolventnosti CK, fotky, 20% DPH, za 25 € 

doprava do tábora 

• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 140 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: zahráš sa spoločenské hry Rybičky, Steeplechase, Dobble, Duch aj stolný futbal, 

svoju fantáziu využiješ vo Vodníckej Výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi 

najkrajších bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej 

správy na Vodníckej olympiáde, potešíš sa výletu do športovo-zábavného centra Kids House 

plného vzrušujúcich atrakcií, osviežiš sa na kúpalisku Delfín s tobogánom alebo v 

dobrodružnej výprave na Kamenný Mlyn k Bio bazénu Borovica, podnikneš výlet k mlynu 

Klepáč a plavbu loďou po Dunaji, čakajú ťa zábavné hry v klubovni, na ihrisku, hľadanie 

Vodníckeho pokladu, táborové tričko a darček, v cene je strava 3x denne, celodenný pitný 

režim, program a starostlivosť, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, materiál a 

pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, fotky, poistenie storna za 0,50 € na 

deň 

• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 140 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: zahráš sa spoločenské hry Rybičky, Steeplechase, Dobble, Duch aj stolný futbal, 

svoju fantáziu využiješ vo Vodníckej Výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi 

najkrajších bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej 

správy na Vodníckej olympiáde, potešíš sa výletu do športovo-zábavného centra Kids House 

plného vzrušujúcich atrakcií, osviežiš sa na kúpalisku Delfín s tobogánom alebo v 

dobrodružnej výprave na Kamenný Mlyn k Bio bazénu Borovica, podnikneš výlet k mlynu 

Klepáč a plavbu loďou po Dunaji, čakajú ťa zábavné hry v klubovni, na ihrisku, hľadanie 

Vodníckeho pokladu, táborové tričko a darček, v cene je strava 3x denne, celodenný pitný 

režim, program a starostlivosť, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, materiál a 

pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, fotky, poistenie storna za 0,50 € na 

deň 
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• Vodnícke dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: klubovňa CK Cevarm 

Poplatok: 140 €, zľava: majitelia karty Cevarm /absolventi 3 táborov a súrodenci/ 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: zahráš sa spoločenské hry Rybičky, Steeplechase, Dobble, Duch aj stolný futbal, 

svoju fantáziu využiješ vo Vodníckej Výtvarnej súťaži, podnikneš výpravu za príbehmi 

najkrajších bratislavských fontán, zúčastníš sa rybačky, striekačky a lúštenia zašifrovanej 

správy na Vodníckej olympiáde, potešíš sa výletu do športovo-zábavného centra Kids House 

plného vzrušujúcich atrakcií, osviežiš sa na kúpalisku Delfín s tobogánom alebo v 

dobrodružnej výprave na Kamenný Mlyn k Bio bazénu Borovica, podnikneš výlet k mlynu 

Klepáč a plavbu loďou po Dunaji, čakajú ťa zábavné hry v klubovni, na ihrisku, hľadanie 

Vodníckeho pokladu, táborové tričko a darček, v cene je strava 3x denne, celodenný pitný 

režim, program a starostlivosť, vstupenky a cestovné lístky MHD na výlety, materiál a 

pomôcky na aktivity, odmeny na súťaže, táborové tričko, fotky, poistenie storna za 0,50 € na 

deň 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Bratislava 81104, Štefánikova 35 
 Telefón: 02/52493375 02/52495686 

 Email: cvcba1@gmail.com Web: www.mojvolnycas.sk 

 Vedúci: Ľubica Škultétyová, Mgr. 

• Zábavné tvorenie I. 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 2.7.2021 

Trvanie: 2 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 36 € 

Kontakt: Meggi 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

• Malé vedecké pokusy a Kvízmánia 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 72 € 

Kontakt: Jarmila 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

• Zábavné tvorenie II. 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 90 €  

Kontakt: Meggi 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

  

  

mailto:cvcba1@gmail.com
http://www.mojvolnycas.sk/
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• Kreatívnô a Legorobotika 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 90 € 

Kontakt: Alenka 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

• Farebné dobrodružstvá a Legorobotika 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 90 € 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

• Malí remeselníci 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dni  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 90 €   Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

• Farebné dobrodružstvá 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 90 € 

Kontakt: Zuzka 

Poznámka: dopoludnia budeme tvoriť podľa zamerania tábora, popoludnia budú patriť 

vychádzkam po meste, športu, hrám a súťažiam v prírode, tábor bude denne od 8.00 do 16.00 

hod. 

 

  Detská misia 

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

 Email: pankuchova@detskamisia.sk   

Web: www.detskamisia.sk 

 Vedúci: Michal Fraňo, Ing. 

• Detský športový tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 9-12 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 150 €, zľava: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 
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• Detský tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Michal Fraňo, Ing. Telefón: 0908860260 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Detský tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 145 €, zľava: 10 €  

Vedúci: Ľubica Hrušovská, Ing. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Detský tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 7-11 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Vedúci: Zuzana Magdošková 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Detský tábor 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: do 11 rokov 

Miesto konania akcie: Mlynčeky 

Poplatok: 145 €, zľava: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Rodinný tábor 

Začiatok akcie: 30.6.2021  Koniec akcie: 3.7.2021 

Trvanie: 4 dni  Miesto konania akcie: Častá 

Poplatok: 70/90 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021 Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 
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• Tábor mladšieho dorastu 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 12-15 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 150 €, zľava: 10 € 

Vedúci: David Spodniak Telefón: 0949708228 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Tábor pre dorast 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 12-18 rokov 

Miesto konania akcie: Tatranská Lomnica 

Poplatok: 150 €, zľava: 10 € Vedúci: Andrea Beniačová, Ing. 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 50 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

• Tábor staršieho dorastu 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 16-18 rokov 

Miesto konania akcie: Častá Poplatok: 150 €, zľava: 10 € 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: zľava pri prihlásení sa do 30.4.2021, počet účastníkov sa môže meniť podľa 

epidemiologickej situácie a nariadenia vlády 

 

  Okres Bratislava II 

  Celkový počet:  2 

 

  Akadémia 27, s.r.o. 

 Adresa: Bratislava 82109, Votrubova 11/B 
 Telefón: 0905666016 

 Email: michaela@akademia27.sk 

• Detské kamarátske tábory 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 9 dní 

Miesto konania akcie: Valaská Belá, chata Homôlka 

Poplatok: 370 €  Počet účastníkov: 100 

Poznámka: dvojtýždenná cesta za zážitkami, o ktorých nechcete len stokrát počuť, ale ich aj 

zažiť, táborníci sa môžu tešiť na nové hry, ale aj osvedčené klasiky, zľava z ceny pri zaplatení 

sumy do 31.3.2021, doprava autobusom 
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  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bratislava 82101, Nevädzova 7 
 Telefón: 02/43532588 

 Email: info@cpppapba2.sk 

 Vedúci: Barbora Šimková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Okres Bratislava III 

  Celkový počet:  2 

 

  Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

 Adresa: Bratislava 83151, Hagarova 4 
 Telefón: 02/44872331 

 Email: amavet@amavet.sk 

• Zvedaví vedci 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Rača a okolie 

Poplatok: 135 € 

Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. prochaska@amavet.sk 

Telefón: 0905506312 

Poznámka: AMAVET pripravuje tradične v Bratislave, bezpečne aj počas pandémie pre deti s 

animačným programom zvedavých vedcov, ktorí formou bádateľských aktivít hravo podnecuje 

záujem o vedu a poznanie, program je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry, o lodičky 

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevou Aurélia, či programom na 

Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovdné aktivity s Mestskými lesmi, v cene je strava 

/desiata, obed, pitný režim/, MTZ, preprava, vstupné, animátori a vedúci tábora 

• Zvedaví vedci 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Rača a okolie 

Poplatok: 135 € 

Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. prochaska@amavet.sk 

Telefón: 0905506312 

Poznámka: AMAVET pripravuje tradične v Bratislave, bezpečne aj počas pandémie pre deti s 

animačným programom zvedavých vedcov, ktorí formou bádateľských aktivít hravo podnecuje 

záujem o vedu a poznanie, program je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry, o lodičky 

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevou Aurélia, či programom na 

Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovdné aktivity s Mestskými lesmi, v cene je strava 

/desiata, obed, pitný režim/, MTZ, preprava, vstupné, animátori a vedúci tábora 
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• Zvedaví vedci 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Rača a okolie 

Poplatok: 135 € 

Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. prochaska@amavet.sk 

Telefón: 0905506312 

Poznámka: AMAVET pripravuje tradične v Bratislave, bezpečne aj počas pandémie pre deti s 

animačným programom zvedavých vedcov, ktorí formou bádateľských aktivít hravo podnecuje 

záujem o vedu a poznanie, program je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry, o lodičky 

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevou Aurélia, či programom na 

Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovdné aktivity s Mestskými lesmi, v cene je strava 

/desiata, obed, pitný režim/, MTZ, preprava, vstupné, animátori a vedúci tábora 

• Zvedaví vedci 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Rača a okolie 

Poplatok: 135 € 

Vedúci: Lukáš Procháska, Mgr. prochaska@amavet.sk 

Telefón: 0905506312 

Poznámka: AMAVET pripravuje tradične v Bratislave, bezpečne aj počas pandémie pre deti s 

animačným programom zvedavých vedcov, ktorí formou bádateľských aktivít hravo podnecuje 

záujem o vedu a poznanie, program je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry, o lodičky 

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevou Aurélia, či programom na 

Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovdné aktivity s Mestskými lesmi, v cene je strava 

/desiata, obed, pitný režim/, MTZ, preprava, vstupné, animátori a vedúci tábora 

 

  Mládež ulice 

 Adresa: Bratislava 83154, Cyprichova 22 
 Telefón: 0903184253 

 Email: peter@mladezulice.sk   

Web: www.mladezulice.sk 

 Vedúci: Peter Kulifaj, Mgr. 

• Klubovňa na Peknej 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Trvanie: pracovné dni počas prázdnin obvykle od 16:00 do 19:00  

Cieľová skupina: deti a mládež od 10 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava - Rača 

Vedúci: Peter Kulifaj, Mgr. peter@mladezulice.sk 

Telefón: 0903184253 

Poznámka: pre aktuálne otváracie hodiny prosím sledujte web organizácie 
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Okres Senec 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Senec 90301, Lichnerova 22 
 Telefón: 02/45926708 

 Email: riaditel@poradnasenec.sk 

 Vedúci: Marcela Gáliková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Senec 

Poznámka: centrum si bude plniť úlohy vyplývajúce z predmetu jeho činnosti, diagnostika, 

poradenstvo ... 

 

 

   Trnavský kraj 
   Celkový počet:  11 

 

  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: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-12 rokov 

Miesto konania akcie: Veľký Meder 

Poplatok: 80 € 

Vedúci: Zoltán Sörös feszek.zarda@gmail.com 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 25 

• Vzorový tábor pre mladých skautov 

Začiatok akcie: 23.7.2021  Koniec akcie: 28.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-10 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 40 € 

Vedúci: Daniel Danczi ivanka@szmcs.sk 

Termín nahlásenia do: 30.4.2021 Počet účastníkov: 35 
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• Vzorový tábor pre skautov 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 29.7.2021 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 11-15 rokov 

Miesto konania akcie: Plášťovce 

Poplatok: 70 € 

Vedúci: Denisa Haver scouting@szmcs.sk 

Termín nahlásenia do: 30.4.2021 Počet účastníkov: 40 

 

  Okres Galanta 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Galanta 92481, Hodská 2352/62 
 Telefón: 031/7805614 

 Email: pppgalanta@psychology.sk   

Web: www.centrumga.sk 

 Vedúci: Miroslava Vašková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Galanta 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. a celoporadenská dovolenka v závislosti od 

pandemickej situácie 

 

  Okres Hlohovec 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Hlohovec 92001, P.O.BOX 113, Fraštacká 4 
 Telefón: 033/7426988 

 Email: poradnahc@gmail.com   

Web: www.centrumhc.sk 

 Vedúci: Stanislav Kunák, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Hlohovec 

Poznámka: pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod. 

 

  Okres Piešťany 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Piešťany 92101, F.E.Scherrera 40 
 Telefón: 033/7743423 

 Email: cpppappiestany@gmail.com 

 Vedúci: Viera Sakmárová, PhDr. 
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• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poznámka: pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 hod. 

 

  Centrum voľného času Ahoj 

 Adresa: Piešťany 92101, Teplická 83 
 Telefón: 0337726575 

 Email: cvc.piestany@gmail.com  Web: www.cvcahoj.sk 

 Vedúci: Miroslav Petráš, PaedDr. 

• Florbalový tábor (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: CVČ Piešťany 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Peter Bajnok cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 19.7.2021 Počet účastníkov: 25 

• Hádzanársky tábor (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Ján Derďák cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 26.7.2021 Počet účastníkov: 25 

• Karate tábor (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Ľudovít Benedik cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 6.7.2021 

Počet účastníkov: 25 

• Športový tábor (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Eduard Ochotnický, Ing. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 12.7.2021  

Počet účastníkov: 25 
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• Tábor dobrodruh (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Emília Pastorková, Mgr. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 6.7.2021  

Počet účastníkov: 25 

• Tábor relax (prímestský denný tábor) 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Piešťany 

Poplatok: 48 € 

Vedúci: Alžbeta Behanová, Mgr. cvc.piestany@gmail.com 

Telefón: 0337726575 

Termín nahlásenia do: 28.6.2021  

Počet účastníkov: 25 

 

  Okres Senica 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Senica 90501, Robotnícka 62 
 Telefón: 034/6512060 

 Email: pppsenica@centrum.sk   

Web: www.cpppapse.webnode.sk 

 Vedúci: Lucia Bélová, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Senica 

Poznámka: pondelok až piatok od 7.00  15.00 hod. 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Senica 90501, Sadová 646/8 
 Telefón: 034/6513539 

 Email: cvc.senica@gmail.com 

 Vedúci: Silvia Krišáková, Mgr. 

• Aj zvieratko môže byť môj najlepší kamarát 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2021  

Počet účastníkov: obsadený 

Poznámka: tábor zameraný na spoznávanie rôznych zvierat a kontakt s nimi 
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• Farebné leto so stonožkou 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 € 

Termín nahlásenia do: 31.5.2021 

Poznámka: tradičné aktivity s výtvarnými dielničkami, tvorivými aktivitami, táborovými hrami, 

relaxom 

• Letný tábor pre malých i veľkých 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: Hronec Veporské vrchy 

Poplatok: 169 €  Termín nahlásenia do: 15.4.2021 

Poznámka: turistika-lesnický skanzen Vydrovo, prales Dobroč, šport, netradičné hry na lúke a 

v lese, táborák, gitara, tvorivé aktivity, zábava, kamaráti, tyjomstvo zvonice, starší - 

splavovanie Hrona, noc v lese, dobrovoľnícka pomoc na Čiernohronskej železnici, v cene je 

ubytovanie, strava 5x denne, doprava, niektoré vstupy, spotrebný tovar, poistenie, réžia, 

záloha 100 € do 30.4.2021, zvyšok do 15.6.2021 

• Po stopách škriatka Stonohu 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2021 

Poznámka: spoznávanie mesta a okolia Senice v túlavých a dobrodružných topánkach s hrami, 

spevom, tvorením a cestovaním 

• Svet fantázie 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Miesto konania akcie: CVČ 

Poplatok: 60 €   Termín nahlásenia do: 31.5.2021 

Poznámka: tvorivý tábor s hrami, výletmi a tradičnými táborovými aktivitami 

 

  Detská organizácia Záhorácky Fénix 

 Adresa: Senica 90501, Kaplínska 1099 
 Telefón: 0903 210 297 

 Email: zafenix@gmail.com  

• Bomba tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Poplatok: 149 € 

Kontakt: Mgr. Natália Seličová 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 

Počet účastníkov: 65  Cieľová skupina: 6-16 rokov 

Poznámka: v cene je ubytovanie v budove, celodenná strava /4x denne/, vstup na všetky 

športoviská, kúpalisko s plavčíkom, pedagogický a zdravotný dozor, táborák s opekačkou, 

prírodné kino, diskotéka s DJ 2x, doprava autobusom, tričko s logom 

• Mladí zálesáci 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Poplatok: 149 € 

Kontakt: Mgr. Marco Adrien Drozda 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 

Počet účastníkov: 65  Cieľová skupina: 6-16 rokov 

mailto:zafenix@gmail.com
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Poznámka: v cene je ubytovanie v budove, celodenná strava /4x denne/, vstup na všetky 

športoviská, kúpalisko s plavčíkom, pedagogický a zdravotný dozor, táborák s opekačkou, 

prírodné kino, diskotéka s DJ 2x, doprava autobusom, tričko s logom 

• Atletický tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Poplatok: 149 € 

Kontakt: PaedDr. Petr. Filip 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 

Počet účastníkov: 65  Cieľová skupina: 6-16 rokov 

Poznámka: v cene je ubytovanie v budove, celodenná strava /4x denne/, vstup na všetky 

športoviská, kúpalisko s plavčíkom, pedagogický a zdravotný dozor, táborák s opekačkou, 

prírodné kino, diskotéka s DJ 2x, doprava autobusom, tričko s logom 

• Pohoďák 2021 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Poplatok: 149 € 

Kontakt: Mgr. Anna Martiniaková 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 

Počet účastníkov: 65  Cieľová skupina: 6-16 rokov 

Poznámka: v cene je ubytovanie v budove, celodenná strava /4x denne/, vstup na všetky 

športoviská, kúpalisko s plavčíkom, pedagogický a zdravotný dozor, táborák s opekačkou, 

prírodné kino, diskotéka s DJ 2x, doprava autobusom, tričko s logom 

• Tanečno športový tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Poplatok: 149 € 

Kontakt: Mgr. Monika Hladíková 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 

Počet účastníkov: 65  Cieľová skupina: 6-16 rokov 

Poznámka: v cene je ubytovanie v budove, celodenná strava /4x denne/, vstup na všetky 

športoviská, kúpalisko s plavčíkom, pedagogický a zdravotný dozor, táborák s opekačkou, 

prírodné kino, diskotéka s DJ 2x, doprava autobusom, tričko s logom 

 

  Okres Skalica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Holíč 90851, Bernolákova 383/10 
 Telefón: 0903584971 

 Email: pppholic@centrum.cz 

 Vedúci: Petra Morávková, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Holíč 

Poznámka: pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod. 

 

 

 

 

mailto:pppholic@centrum.cz
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  Okres Trnava 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Trnava 91701, M. Sch. Trnavského 2 
 Telefón: 033/5514423 

 Email: centrumtt@gmail.com 

 Vedúci: Ivica Osvaldová, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Trnava 

Poznámka: pondelok až piatok 7.45 - 15.00 hod. 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Trnava 91701, V jame 3 
 Telefón: 033/3236695 

 Email: cvc.kalokagatia@gmail.com 

 Vedúci: Andrej Havlík, Mgr. 

• Mestský tábor I. 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Katarína Kulichová, Mgr. cvc.kalokagatia@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 42 

Poznámka: náplňou letných mestských táborov sú výlety do okolia, návštevy hradov, zámkov, 

fariem, návšteva kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

• Mestský tábor II. 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Lenka Bartková, Mgr. cvc.kalokagatia@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 42 

Poznámka: náplňou letných mestských táborov sú výlety do okolia, návštevy hradov, zámkov, 

fariem, návšteva kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

• Mestský tábor III. 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Mária Behílová, Ing. cvc.kalokagatia@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 42 
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Poznámka: náplňou letných mestských táborov sú výlety do okolia, návštevy hradov, zámkov, 

fariem, návšteva kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

• Mestský tábor IV. 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trnava a okolie 

Poplatok: 60 € 

Vedúci: Milada Naňová, Mgr. cvc.kalokagatia@gmail.com 

Telefón: 033/3236695 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 42 

Poznámka: náplňou letných mestských táborov sú výlety do okolia, návštevy hradov, zámkov, 

fariem, návšteva kúpaliska a rôzne zábavné súťaže 

 

   Trenčiansky kraj 
   Celkový počet:  6 

 

  Okres Bánovce nad Bebravou 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bánovce nad Bebravou 95701, 5. apríla 792/14 
 Telefón: 038/7602097 

 Email: cpppapbn@gmail.com 

 Vedúci: Dana Balažovičová, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Bánovce nad Bebravou 

Poznámka: pondelok až piatok 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Ilava 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Dubnica nad Váhom 01841, Partizánska 151/3 
 Telefón: 042/4442138 

 Email: poradnadca@gmail.com 

 Vedúci: Dagmar Kútna, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Dubnica nad Váhom 

Poznámka: pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. 
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  Okres Partizánske 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Partizánske 95801, Februárová 153/3 
 Telefón: 038/7491922 

 Email: cpppappe@gmail.com 

 Vedúci: Ivana Kováčiková, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Partizánske 

Poznámka: pondelok až piatok od 7.00 - 15.00 hod. 

 

  Okres Púchov 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Púchov 02001, Nám. slobody 1657/13 
 Telefón: 042/4632849 

 Email: info@poradnapuchov.sk 

 Vedúci: Iveta Smahová, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Púchov 

Poznámka: pondelok až piatok od 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Trenčín 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Trenčín 91101, Kukučínova 473 
 Telefón: 032/7436152 

 Email: cpppaptn@cpppaptn.sk 

 Vedúci: Dana Zikmund Perašinová, PaedDr., PhD. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Trenčín 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 
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  Cestovná kancelária Slniečko 

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

 Email: slniecko@ckslniecko.sk  Web: www.slniecko.sk 

• Cool Worthing School 

Začiatok akcie: 31.7.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 16 dní  Cieľová skupina: 14-20 rokov 

Miesto konania akcie: hostiteľská rodina, Worthing, Anglicko 

Poplatok: 1 355 € 

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

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

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

rodinách 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, 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 písomného súhlasu rodiča a limitované 22. hodinou, v cene je nocľah a strava v 

hostiteľskej rodine, autobusová doprava vrátane trajektu, vyučovanie vrátanie lektorov, 

študijný materiál, poobedňajšie aktivity a sprievodkyňa 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Vedúci:  klara@ckslniecko.sk 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálne 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálna 
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• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálne 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálne 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálne 

• Denný tábor Slniečko 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 145 € 

Poznámka: denný tábor privíta detičky vo vynovenej chate, ak rodičia chcú deťom vhodne 

vyplniť voľný čas počas leta tento tábor bude pre ne dokonalým zážitkom, zatiaľ, čo sú rodičia 

v práci, my sa o deti postaráme a máme nachystaný špičkový program, nebude chýbať bazén, 

adrenalínová hra s kamarátmi v Laser Arene, o program sa postarajú šikovní animátori, 

vyšperkujeme ho skákacím hradom a stolným futbalom, v cene je desiata, obed, pitný režim, 

animátori, program, bazén, stolný futbal, MTZ, ceny do súťaží, foto z tábora, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,89 €, táborové tričko za príplatok 5 €, doprava individuálne 
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• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 
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• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži na ranči 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 135 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, to, že nejde o klasický tábor zistíš hneď pri vstupe, jazerá, potok s krištáľovou 

čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, 

trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem kurzu jazdy a starostlivosti o kone si 

zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný indícií, dary prírody, originálnu hru o prírode, 

čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, člnkovanie, pribudli voliery s dravými a 

okrasnými vtákmi, ukážky sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, čaká nás 

parádna adrenalínová prekážková dráha, v cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, jazda na koni, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, talizman, vrecúško 

šťastia, program, ceny do súťaží, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, doprava 

do tábora je individuálna 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 
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• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 
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Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 
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• Denný tábor Zaži v parku 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 

Poplatok: 125 € 

Poznámka: poď v lete s nami do parku pod hrad, do jednej z najkrajších častí mesta, aj toto 

leto chceme s Tebou zažiť všetko, čo park ponúka, okrem najobľúbenejších aktivít v Starej 

Vodárni, kde lezieme na lezeckej stene, máme tvorivé dielničky pre šikovné detičky a 

tancujeme v parádnej tančiarni, či v iných častiach parku opäť skúsime trampolíny, elektrické 

autíčka, in line dráhu, preliezky, šmýkalky, pieskoviská, žabiu fontánu, labyrint, kúpalisko a 

znovu na nás čaká zážitková cesta po najkrajších kútoch mesta vláčikom, spojená s návštevou 

hradu, k top novinkám patrí Tajomstvo hradu, súboj tímov plný indícií, rozkrútime Koliesko 

hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádneš hádanky, otázky, je plné krásnych darov prírody, 

kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš schovať do vrecúška šťastia a vziať 

domov ako darček, Ebenove hviezdičky - hra talentov zistí, či vieš spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, v cenne je denne desiata, obed, olovrant, odborní lektori, MTZ, 

program a aktivity, ceny do súťaží, malý talizman a vrecúško šťastia, za príplatok 2,89 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava do denného tábora je individuálne 

• Dovolenka Bulharsko 18+ 

Začiatok akcie: 9.7.2021  Koniec akcie: 19.7.2021 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 18-29 rokov 

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

Poplatok: 220 € 

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, nájdete tu dlhú pláž s množstvom reštaurácií a 

atrakcií, ktoré poskytujú milosrdný kľud a odpočinok po náročnej noci, nasleduje kúpanie, 

slnenie, skákanie do vĺn, bláznenie sa v mori a pre aktívnych plážový volejbal, výlet do 

Nesebaru, či do Burgasu, v cene je 8x nocľah s raňajkami, delegát 

• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: chceš super plávať a 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 plávať, nebáť sa vody, potápať sa, hasiči ukážu ako hasiť 

a aj to, čo Ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať po ľudových 

remeslách a skvostoch nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome ešte dnes objavíme 

krosná či rezbára, na poľovníckej chate sa naučíme ako založiť oheň, opečieme špekáčky, na 

parádnych ihriskách si zahráme futbal, vybíjanú, pri zlom počasí využijeme krytý bazén, v 

telocvični si zahráme loptové hry, v klubovni kvízy, disko a iné zábavy, zahráme si Koliesko 

hraj, súboj kmeňov o dary prírody do vrecúška šťastia, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, vybavenie na šport, malý talizman, 

vrecúško šťastia, autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava individuálne 
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• Letný tábor Baywatch in Heľpa 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Majk, Heľpa 

Poplatok: 204 €  Počet účastníkov: 30 

Poznámka: chceš super plávať a 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 plávať, nebáť sa vody, potápať sa, hasiči ukážu ako hasiť 

a aj to, čo Ťa nepáli, policajti prezradia ako pomáhať a chrániť, budeme pátrať po ľudových 

remeslách a skvostoch nádhernej horehronskej dedinky, v nejednom dome ešte dnes objavíme 

krosná či rezbára, na poľovníckej chate sa naučíme ako založiť oheň, opečieme špekáčky, na 

parádnych ihriskách si zahráme futbal, vybíjanú, pri zlom počasí využijeme krytý bazén, v 

telocvični si zahráme loptové hry, v klubovni kvízy, disko a iné zábavy, zahráme si Koliesko 

hraj, súboj kmeňov o dary prírody do vrecúška šťastia, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, vybavenie na šport, malý talizman, 

vrecúško šťastia, autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne, ceny do súťaží, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, doprava individuálne 

• Letný tábor d Tatier k Dunaju 

Začiatok akcie: 17.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Severka Kysuce, Zákopčie 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: zvony o rozmanitých ľudových tradíciách a krásach Slovenska, vydaj sa s nami po 

stopách pokladov Slovenska a preži počas leta ozaj niečo dobrodružné, každý deň budeš mať 

možnosť spoznávať historické zaujímavé pamiatky a prírodné krásy, tie budeme postupne 

zaznamenávať na veľkú mapu Slovenska, čaká nás aj spoznávanie ľudových tradícií, zvykov, 

remesiel a folklóru, ktoré tvoria slovenskú identitu, dušu a poklad, no a preto na ne nemôžeme 

zabudnúť, môžeš si vyskúšať techniku drotárstva alebo kaligrafie, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko a za 15 € výlet, doprava individuálne, 

turnus vypredaný 

• Letný tábor KravMagaCamp alebo from Zero to Hero 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: súkromná škola Educo, Orava, Námestovo 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: zaži niečo, čo nikdy nezabudneš, ponúkame ti dni strávené v prekrásnom prostredí 

plné zábavy, rôznych súťaží a neopakovateľných zážitkov, budeme sa hlavne venovať pohybu, 

zábavnou formou sa naučíš základné techniky Krav Maga, je to jednoduchý a účinný systém 

sebaobrany, naučíš sa zvládať stres, vyhodnotiť nebezpečnú situáciu a vyhnúť sa jej, ako sa 

vedieť brániť, alebo ako sa zachovať v krízových situáciách , či ako pomôcť parťákovi, keď sa 

stane obeťou útoku, či šikany, yvýšiš si sebavedomie a fyzickú zdatnosť, všetko pod dohľadom 

skúsených certifikovaných inštruktorov, okrem toho sa naučíš narábať so samurajskými 

hviezdami, strieľať z kuše a s airsoftovou zbraňou, naučíš sa ako prežiť v lese a ako zakladať 

oheň pomocou toho čo máš práve po ruke, vo voľných chvíľach môžeš vegetiť, trsať na párty, 

tráviť čas zaujímavými hrami a byť na večerných workshopoch a na názorných ukážkach KM, 

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

certifikovaní inštruktori, jazda na záchranom člne, kúpanie v bazéne, biliard, stolný tenis, 

ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 50 € 

autobusová doprava do tábora 
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• Letný tábor KravMagaCamp alebo from Zero to Hero 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: súkromná škola Educo, Orava, Námestovo 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: zaži niečo, čo nikdy nezabudneš, ponúkame ti dni strávené v prekrásnom prostredí 

plné zábavy, rôznych súťaží a neopakovateľných zážitkov, budeme sa hlavne venovať pohybu, 

zábavnou formou sa naučíš základné techniky Krav Maga, je to jednoduchý a účinný systém 

sebaobrany, naučíš sa zvládať stres, vyhodnotiť nebezpečnú situáciu a vyhnúť sa jej, ako sa 

vedieť brániť, alebo ako sa zachovať v krízových situáciách , či ako pomôcť parťákovi, keď sa 

stane obeťou útoku, či šikany, yvýšiš si sebavedomie a fyzickú zdatnosť, všetko pod dohľadom 

skúsených certifikovaných inštruktorov, okrem toho sa naučíš narábať so samurajskými 

hviezdami, strieľať z kuše a s airsoftovou zbraňou, naučíš sa ako prežiť v lese a ako zakladať 

oheň pomocou toho čo máš práve po ruke, vo voľných chvíľach môžeš vegetiť, trsať na párty, 

tráviť čas zaujímavými hrami a byť na večerných workshopoch a na názorných ukážkach KM, 

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

certifikovaní inštruktori, jazda na záchranom člne, kúpanie v bazéne, biliard, stolný tenis, 

ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 50 € 

autobusová doprava do tábora 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

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: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

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: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

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: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Misia Orava 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 29.8.2021 

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: Bažanti, prozor!, svet zasiahla kríza a potrebuje našu pomoc, musíme okamžite 

zahájiť operáciu Návrat, s nádejou sa obraciame na nové roty bažantov, ktoré potrebujeme 

naverbovať do vojenskej akadémie Misia Orava, so svojimi bratmi v zbrani absolvuješ 

zrýchlený vojenský výcvik, počas ktorého sa vyžaduje maximálna miera disciplíny a 

koncentrácie, pretože hocikedy môže byť vyhlásený poplach, ak to chceš zvládnuť musíš 

zapracovať na zocelení svojho ducha i tela, preto tento výcvik prebehne v najťažších 

podmienkach a terénoch, čaká ťa orientácia v lesnom teréne výcvikového strediska, naučíš sa 

presne a rýchlo strielať z cvičných airsoftových zbraní, fyzičku si zlepšíš na rambodráhe a 

taktiku vybrúsiš v Kinderlande, ale dôležitou súčasťou je aj relax v Aquarelaxe, všetko toto 

zúročíš na záverečnej prespávačke, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, airsoft, rambo dráha, ceny do súťaží, foto z 

tábora, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 44 € autobusová 

doprava z BA, TT, PN, TN, PB a ZA, za 30 € autobusový výlet do Podbielu /jazda na tanku/ a 

splav rieky Orava a za 29 € autobusový výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne a do 

Kinderlandu v Námestove 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 € 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 € 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 

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

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Na ranč, na kone a top novinky 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších westernových rančov na 

Slovensku, profesionálny tím lektorov, nádherné kone, prostredie plné dobrodružstiev je 

pripravené, jazerá plné rýb, potok s krištáľovo čistou vodou, zelené oázy borovíc, štýlové 

budovy, jazdiarne, majestátna veža, ihriská, trampolína, pyramída, pobehujúce ovečky, okrem 

kurzu jazdy a starostlivosti o kone si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov pný indícií, Dary 

prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, opekačka, disco, 

člnkovanie, výlet do aquaparku v Trnave, pribudli voliery s dravými a okrasnými vtákmi, 

ukážky sokoliarstva, vyskúšame paddleboarding, parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v 

cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, odborní lektori, zdravotník, MTZ, program, 

inštruktori, jazdecké prilby, prednáška o chove koní, ukážka sokoliarstva, vrecúško šťastia, 

talizman, autobusový výlet do aquaparku, ceny do súťaží 

• Letný tábor Od Tatier k Dunaju 

Začiatok akcie: 24.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Severka Kysuce, Zákopčie 

Poplatok: 230 €  Počet účastníkov: 49 

Poznámka: zvony o rozmanitých ľudových tradíciách a krásach Slovenska, vydaj sa s nami po 

stopách pokladov Slovenska a preži počas leta ozaj niečo dobrodružné, každý deň budeš mať 

možnosť spoznávať historické zaujímavé pamiatky a prírodné krásy, tie budeme postupne 

zaznamenávať na veľkú mapu Slovenska, čaká nás aj spoznávanie ľudových tradícií, zvykov, 

remesiel a folklóru, ktoré tvoria slovenskú identitu, dušu a poklad, no a preto na ne nemôžeme 

zabudnúť, môžeš si vyskúšať techniku drotárstva alebo kaligrafie, v cene je ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, atrakcie, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko a za 15 € výlet, doprava individuálne 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 
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Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 
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• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 

• Letný tábor Pohoďák 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: chata Trubárka, Trenčín 

Poplatok: 250 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a 

Modrá krv - tu sa nič nezmenilo, tu je šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky, 

čo sa ale zmenilo je nové stredisko, vynovená chata ponúka okrem luxusného ubytovania aj 

vonkajší bazén, multifunkčné ihrisko a krásne okolité lesy, vodný a stolný futbal, kinball a 

aquagam udrží naše kondičky nad vodou a v rámci regenerácie môžeš využiť chill zónu, 

playko, kino či len tak chytať bronz na lehátku, výlet sme naplánovali do Team Up v 

Bratislave, orginálneho zábavného parku, pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne a tímovo 

zabaviť, okrem toho sa dobre zásobíme pantballovými guličkami, najdeme miestečko špičkovej 

technike a stage-u na večerné párty a oprášime kostýmy na oldiesku, ak nie si párty typ 

vychutnáš si grilovačku, či letné večerné kino, v cene je ubytovanie, stava 5x denne, pitný 

režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, vodný futbal, paintball, kinball, playstation, 

penová párty, ceny do súťaží, foto z tábora, za príplatok 2,98 € kompletné poistenie, za 5 € 

táborové tričko, za 24 € autobusová doprava do tábora, za 10 € výlet do Trenčína a do Laser 

Arény, a za 30 € výlet do Team Up v Bratislave 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 254 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 264 €  Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Ryby, relax, príroda 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč na Striebornom jazere, Galanta 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: rybárov delíme na začiatočníkov, ktorí si osvoja základné rybárske zručnosti 

lovom menších rýb, začiatočníci si môžu zapožičať výbavu na rybolov, pokročilých rybárov 

čaká lov trofejných kaprov a jeseterov, ryboloviť budeme v dvoch nádherných jazerách, kde 

plávajú aj metrové jesetery a kapre nad 15 kilogramov, pripravený je nočný aj denný rybolov, 

návnady, náväzce, krmivo zabezpečia rybárske potreby 3 Fish, ktoré poskytnú aj kajaky Hobie 

a rybársky čln, profesionálny rybár Miloš Švihorík prezradí niečo o rybách, o sebe a o 

zaujímavom pohľade na svet, okrem rybolovu si zahráme Tajomstvo veže, súboj tímov plný 

indícií, Dary prírody - originálnu hru o prírode, čakajú nás kreatívne dielne, táborák, 

opekačka, disco, člnkovanie, výlet do aquaparku Relax Aqua centra Trnava, pribudli voliery s 

dravými a okrasnými vtákmi, ukážka sokoliarstva, vyskúšame si populárny paddleboarding, 

parádnu adrenalínovú prekážkovú dráhu, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

odborní lektori, zdravotník, MTZ, vybavenie na šport a kreatívnu tvorbu, rybársky kurz pre 

začiatočníkov a pokročilých, výbava okrem udíc, prednáška o prírode a o správnom vnímaní 

sveta, ukážka sokoliarstva s fotením, talizman a vrecúško šťastia, člnkovanie, paddleboarding, 

autobusový výlet, ceny do súťaži, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 25 € kompletná 

výbava rybára pre začiatočníkov 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 174 € Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: tiež sa už tešíte na leto?, s príchodom letných dní prichádza aj náš letný tábor, 

tento rok sa naučíme niečo o okolitej prírode, čakajú na Vás Strážcovia lesa, ktorí Vám 

odhalia tajomstvá a krásy našej prírody, v prírode žijú lesné bytosti, ktoré riadie všetko živé 

okolo nás, pomáhajú rastlinkám a stromom rásť, stavajú zvieratkám domčeky a učia malé 

vtáčiky lietať a tu na rad prichádzajú Lesní strážcovia, ako to naozaj vyzerá so zvieratkami sa 

presvedčíme v najstaršej ZOO na Slovensku - v Bojniciach, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, skákací hrad, ceny do súťaží a foto 

z tábora, komplexné poistenie za príplatok 2,98 €, za 5 € táborové tričko a za 20 € autobusový 

výlet do ZOO Bojnice, doprava do tábora je individuálna 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: tiež sa už tešíte na leto?, s príchodom letných dní prichádza aj náš letný tábor, 

tento rok sa naučíme niečo o okolitej prírode, čakajú na Vás Strážcovia lesa, ktorí Vám 

odhalia tajomstvá a krásy našej prírody, v prírode žijú lesné bytosti, ktoré riadie všetko živé 

okolo nás, pomáhajú rastlinkám a stromom rásť, stavajú zvieratkám domčeky a učia malé 

vtáčiky lietať a tu na rad prichádzajú Lesní strážcovia, ako to naozaj vyzerá so zvieratkami sa 

presvedčíme v najstaršej ZOO na Slovensku - v Bojniciach, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, skákací hrad, ceny do súťaží a foto 

z tábora, komplexné poistenie za príplatok 2,98 €, za 5 € táborové tričko a za 20 € autobusový 

výlet do ZOO Bojnice, doprava do tábora je individuálna 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: tiež sa už tešíte na leto?, s príchodom letných dní prichádza aj náš letný tábor, 

tento rok sa naučíme niečo o okolitej prírode, čakajú na Vás Strážcovia lesa, ktorí Vám 

odhalia tajomstvá a krásy našej prírody, v prírode žijú lesné bytosti, ktoré riadie všetko živé 

okolo nás, pomáhajú rastlinkám a stromom rásť, stavajú zvieratkám domčeky a učia malé 

vtáčiky lietať a tu na rad prichádzajú Lesní strážcovia, ako to naozaj vyzerá so zvieratkami sa 

presvedčíme v najstaršej ZOO na Slovensku - v Bojniciach, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, skákací hrad, ceny do súťaží a foto 

z tábora, komplexné poistenie za príplatok 2,98 €, za 5 € táborové tričko a za 20 € autobusový 

výlet do ZOO Bojnice, doprava do tábora je individuálna 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 174 € Počet účastníkov: 45 
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Poznámka: tiež sa už tešíte na leto?, s príchodom letných dní prichádza aj náš letný tábor, 

tento rok sa naučíme niečo o okolitej prírode, čakajú na Vás Strážcovia lesa, ktorí Vám 

odhalia tajomstvá a krásy našej prírody, v prírode žijú lesné bytosti, ktoré riadie všetko živé 

okolo nás, pomáhajú rastlinkám a stromom rásť, stavajú zvieratkám domčeky a učia malé 

vtáčiky lietať a tu na rad prichádzajú Lesní strážcovia, ako to naozaj vyzerá so zvieratkami sa 

presvedčíme v najstaršej ZOO na Slovensku - v Bojniciach, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, skákací hrad, ceny do súťaží a foto 

z tábora, komplexné poistenie za príplatok 2,98 €, za 5 € táborové tričko a za 20 € autobusový 

výlet do ZOO Bojnice, doprava do tábora je individuálna 

• Letný tábor Slniečkovo 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: 5-10 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Fortunato, Duchonka 

Poplatok: 174 €  Počet účastníkov: 45 

Poznámka: tiež sa už tešíte na leto?, s príchodom letných dní prichádza aj náš letný tábor, 

tento rok sa naučíme niečo o okolitej prírode, čakajú na Vás Strážcovia lesa, ktorí Vám 

odhalia tajomstvá a krásy našej prírody, v prírode žijú lesné bytosti, ktoré riadie všetko živé 

okolo nás, pomáhajú rastlinkám a stromom rásť, stavajú zvieratkám domčeky a učia malé 

vtáčiky lietať a tu na rad prichádzajú Lesní strážcovia, ako to naozaj vyzerá so zvieratkami sa 

presvedčíme v najstaršej ZOO na Slovensku - v Bojniciach, v cene je ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, skákací hrad, ceny do súťaží a foto 

z tábora, komplexné poistenie za príplatok 2,98 €, za 5 € táborové tričko a za 20 € autobusový 

výlet do ZOO Bojnice, doprava do tábora je individuálna 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

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

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 

Poznámka: tento rok Ťa spolu s nami opäť čaká akčné leto, čakajú nás dni nabité aktivitami a 

výletmi, do najväčšieho zábavného parku plného adrenalínových a extrémnych atrakcií - 

Energylandie, v raftových člnoch sa vybláznite na vlnách rieky Dunajec, vyvetrať a nadýchať 

sa horského vzduchu pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme sa kúsok v našich veľhorách, ani 

na tatranských chodníkoch nebude chýbať zábava, chillovať, vytobogánovať sa a relaxovať po 

náročných dňoch pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v sumo oblekoch, 

budeme strielať z luku, absolvujeme rôzne súťaže a nadupané párty, svoju tímovosť a 

súdržnosť ukážeme v hrách, aj pri nich si užiješ kopec zábavy, múžeš sa tešiť na akčný tím 

animátorov, pridaj sa k partii Ekšňákov a preber svoje telo a zmysly, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, výlet vlakom, zubačkou, 

ceny do súťaží, foto, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 10 € 

vlaková doprava, za 35 € autobusový výlet do Energylandu v Zatore /PL/ a za 20 € autobusový 

výlet na splav rieky Dunajec v Pieninách 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 10.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

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: tento rok Ťa spolu s nami opäť čaká akčné leto, čakajú nás dni nabité aktivitami a 

výletmi, do najväčšieho zábavného parku plného adrenalínových a extrémnych atrakcií - 

Energylandie, v raftových člnoch sa vybláznite na vlnách rieky Dunajec, vyvetrať a nadýchať 

sa horského vzduchu pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme sa kúsok v našich veľhorách, ani 

na tatranských chodníkoch nebude chýbať zábava, chillovať, vytobogánovať sa a relaxovať po 

náročných dňoch pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v sumo oblekoch, 

budeme strielať z luku, absolvujeme rôzne súťaže a nadupané párty, svoju tímovosť a 

súdržnosť ukážeme v hrách, aj pri nich si užiješ kopec zábavy, múžeš sa tešiť na akčný tím 

animátorov, pridaj sa k partii Ekšňákov a preber svoje telo a zmysly, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, výlet vlakom, zubačkou, 

ceny do súťaží, foto, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 10 € 

vlaková doprava, za 35 € autobusový výlet do Energylandu v Zatore /PL/ a za 20 € autobusový 

výlet na splav rieky Dunajec v Pieninách 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 17.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

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

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 

Poznámka: tento rok Ťa spolu s nami opäť čaká akčné leto, čakajú nás dni nabité aktivitami a 

výletmi, do najväčšieho zábavného parku plného adrenalínových a extrémnych atrakcií - 

Energylandie, v raftových člnoch sa vybláznite na vlnách rieky Dunajec, vyvetrať a nadýchať 

sa horského vzduchu pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme sa kúsok v našich veľhorách, ani 

na tatranských chodníkoch nebude chýbať zábava, chillovať, vytobogánovať sa a relaxovať po 

náročných dňoch pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v sumo oblekoch, 

budeme strielať z luku, absolvujeme rôzne súťaže a nadupané párty, svoju tímovosť a 

súdržnosť ukážeme v hrách, aj pri nich si užiješ kopec zábavy, múžeš sa tešiť na akčný tím 

animátorov, pridaj sa k partii Ekšňákov a preber svoje telo a zmysly, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, výlet vlakom, zubačkou, 

ceny do súťaží, foto, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 10 € 

vlaková doprava, za 35 € autobusový výlet do Energylandu v Zatore /PL/ a za 20 € autobusový 

výlet na splav rieky Dunajec v Pieninách 

• Letný tábor SunnyAction 

Začiatok akcie: 24.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

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

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 90 

Poznámka: tento rok Ťa spolu s nami opäť čaká akčné leto, čakajú nás dni nabité aktivitami a 

výletmi, do najväčšieho zábavného parku plného adrenalínových a extrémnych atrakcií - 

Energylandie, v raftových člnoch sa vybláznite na vlnách rieky Dunajec, vyvetrať a nadýchať 

sa horského vzduchu pôjdeme na Štrbské pleso a prejdeme sa kúsok v našich veľhorách, ani 

na tatranských chodníkoch nebude chýbať zábava, chillovať, vytobogánovať sa a relaxovať po 

náročných dňoch pôjdeme do Aquacity Poprad, postavíme sa proti sebe v sumo oblekoch, 

budeme strielať z luku, absolvujeme rôzne súťaže a nadupané párty, svoju tímovosť a 

súdržnosť ukážeme v hrách, aj pri nich si užiješ kopec zábavy, múžeš sa tešiť na akčný tím 

animátorov, pridaj sa k partii Ekšňákov a preber svoje telo a zmysly, v cene je ubytovanie, 

strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, program, MTZ, výlet vlakom, zubačkou, 

ceny do súťaží, foto, za príplatok 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 10 € 

vlaková doprava, za 35 € autobusový výlet do Energylandu v Zatore /PL/ a za 20 € autobusový 

výlet na splav rieky Dunajec v Pieninách 
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• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, ak 

si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ vlog, 

divadlo, či tanec, ta si tu na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný či vlogerský workshop v 

réžií našich animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o čosi viac, s nami môžesš v lete tvoriť 

bez hraníc, napríklad škrabošku na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, palystation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € komplexné cestovné 

poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora a za 25 € autobusový výlet na 

splav Hrona a do Energolandu v Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, ak 

si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ vlog, 

divadlo, či tanec, ta si tu na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný či vlogerský workshop v 

réžií našich animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o čosi viac, s nami môžesš v lete tvoriť 

bez hraníc, napríklad škrabošku na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, palystation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € komplexné cestovné 

poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora a za 25 € autobusový výlet na 

splav Hrona a do Energolandu v Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, ak 

si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ vlog, 

divadlo, či tanec, ta si tu na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný či vlogerský workshop v 

réžií našich animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o čosi viac, s nami môžesš v lete tvoriť 

bez hraníc, napríklad škrabošku na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, palystation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € komplexné cestovné 

poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora a za 25 € autobusový výlet na 

splav Hrona a do Energolandu v Kalnej nad Hronom 
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• Letný tábor SunnyArts 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: otvárame dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty, ak 

si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš alebo miluješ vlog, 

divadlo, či tanec, ta si tu na správnej adrese, tvorivé dielne, divadelný či vlogerský workshop v 

réžií našich animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o čosi viac, s nami môžesš v lete tvoriť 

bez hraníc, napríklad škrabošku na párty, pretože kreativite sa medze nekladú, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, palystation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € komplexné cestovné 

poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora a za 25 € autobusový výlet na 

splav Hrona a do Energolandu v Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: už teraz sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci 

zo SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej 

sále, no tak super, chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či 

dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové, či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, 

ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na vlastné oči svoje 

tanečné kreácie tento rok? možno aj Ty na PS4 hneď z rána v Just Dance, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

MTZ, program, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolky, playstation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet na splav a do Energolandu do Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: už teraz sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci 

zo SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej 

sále, no tak super, chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či 

dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové, či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, 

ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na vlastné oči svoje 

tanečné kreácie tento rok? možno aj Ty na PS4 hneď z rána v Just Dance, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

MTZ, program, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolky, playstation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet na splav a do Energolandu do Kalnej nad Hronom 
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• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: už teraz sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci 

zo SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej 

sále, no tak super, chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či 

dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové, či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, 

ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na vlastné oči svoje 

tanečné kreácie tento rok? možno aj Ty na PS4 hneď z rána v Just Dance, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

MTZ, program, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolky, playstation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet na splav a do Energolandu do Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyDance 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: už teraz sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver turnusu predvedú tanečníci 

zo SunnyDance, ak je pre teba ideálne strávený čas pod taktovkou choreografa v tanečnej 

sále, no tak super, chystáme pre teba rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či 

dokonalú choreografiu, už sme hostili tanečné, filmové, či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, 

ktorí ako prví priniesli na Slovensko nový tanečný štýl, kto nám predvedie na vlastné oči svoje 

tanečné kreácie tento rok? možno aj Ty na PS4 hneď z rána v Just Dance, vychutnaj si 

zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco aj výlet na splav Hrona a do Energolandu v 

Kalnej nad Hronom, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

MTZ, program, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolky, playstation, 

nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto z tábora, za 2,98 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet na splav a do Energolandu do Kalnej nad Hronom 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: holá, holá, príroda volá, listy šuchocú, vtáky štebocú, že práve Teba Biele Karpaty 

potrebujú, vraj do prírody chodia mnohí ľudia, ktorí si ju nevážia, preto boli povolaní 

strážcovia prírody, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc, aby to napravili, budeš musieť využiť 

všetky tvoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby sa nám to v rôznych hrách podarilo 

zmeniť, spoločne objavíme a spoznáme zabudnuté krásy prírody Bielych Karpát, naučíme sa 

maskovať sa v prírode a postaviť si strechu nad hlavou, budeme bojovať proti rôznym 

škodcom prírody a nebudeme tráviť čas len v okolí tábora, vyberieme sa aj za históriou 

Trenčianskeho hradu a do Laser arény, ktorá Ti zdvihne adrenalín, po večeroch sa budeme 

zabávať na večerných hrách a diskotékach, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program lesníckej pedagogiky, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 20 € výlet do Trenčína s návštevou 

Trenčianskeho hradu a Laser arény, doprava individuálne 
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• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: holá, holá, príroda volá, listy šuchocú, vtáky štebocú, že práve Teba Biele Karpaty 

potrebujú, vraj do prírody chodia mnohí ľudia, ktorí si ju nevážia, preto boli povolaní 

strážcovia prírody, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc, aby to napravili, budeš musieť využiť 

všetky tvoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby sa nám to v rôznych hrách podarilo 

zmeniť, spoločne objavíme a spoznáme zabudnuté krásy prírody Bielych Karpát, naučíme sa 

maskovať sa v prírode a postaviť si strechu nad hlavou, budeme bojovať proti rôznym 

škodcom prírody a nebudeme tráviť čas len v okolí tábora, vyberieme sa aj za históriou 

Trenčianskeho hradu a do Laser arény, ktorá Ti zdvihne adrenalín, po večeroch sa budeme 

zabávať na večerných hrách a diskotékach, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program lesníckej pedagogiky, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 20 € výlet do Trenčína s návštevou 

Trenčianskeho hradu a Laser arény, doprava individuálne 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: holá, holá, príroda volá, listy šuchocú, vtáky štebocú, že práve Teba Biele Karpaty 

potrebujú, vraj do prírody chodia mnohí ľudia, ktorí si ju nevážia, preto boli povolaní 

strážcovia prírody, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc, aby to napravili, budeš musieť využiť 

všetky tvoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby sa nám to v rôznych hrách podarilo 

zmeniť, spoločne objavíme a spoznáme zabudnuté krásy prírody Bielych Karpát, naučíme sa 

maskovať sa v prírode a postaviť si strechu nad hlavou, budeme bojovať proti rôznym 

škodcom prírody a nebudeme tráviť čas len v okolí tábora, vyberieme sa aj za históriou 

Trenčianskeho hradu a do Laser arény, ktorá Ti zdvihne adrenalín, po večeroch sa budeme 

zabávať na večerných hrách a diskotékach, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program lesníckej pedagogiky, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 20 € výlet do Trenčína s návštevou 

Trenčianskeho hradu a Laser arény, doprava individuálne 

• Letný tábor SunnyForestCamp 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: kaštieľ Antonstál, Nemšová 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 50 

Poznámka: holá, holá, príroda volá, listy šuchocú, vtáky štebocú, že práve Teba Biele Karpaty 

potrebujú, vraj do prírody chodia mnohí ľudia, ktorí si ju nevážia, preto boli povolaní 

strážcovia prírody, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc, aby to napravili, budeš musieť využiť 

všetky tvoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby sa nám to v rôznych hrách podarilo 

zmeniť, spoločne objavíme a spoznáme zabudnuté krásy prírody Bielych Karpát, naučíme sa 

maskovať sa v prírode a postaviť si strechu nad hlavou, budeme bojovať proti rôznym 

škodcom prírody a nebudeme tráviť čas len v okolí tábora, vyberieme sa aj za históriou 

Trenčianskeho hradu a do Laser arény, ktorá Ti zdvihne adrenalín, po večeroch sa budeme 

zabávať na večerných hrách a diskotékach, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program lesníckej pedagogiky, ceny do súťaží, foto, za 2,98 € 

komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 20 € výlet do Trenčína s návštevou 

Trenčianskeho hradu a Laser arény, doprava individuálne 
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• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 10.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František Horné Považie,Čertov 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: zábavou a atrakciami nabitý letný tábor, vynovený hotel, tábor obsahuje z každého 

rožku trošku, ráno absolvuješ zahrievacie kolo a dopoludnia sa vyblázniš na atrakciách, na 

ktoré budeš mať v daný deň náladu a chuť, nebude chýbať aquazorbing, bodyzorbing, 

nafukovacia horolezecká stena, vnútorný bazén, výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad a do 

Volt racing center na elektrické motokáry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program, atrakcie, obrí hokej, strelnica, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava a za 25 € 

autobusový výlet 

• Letný tábor SunnyFunny 

Začiatok akcie: 24.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František Horné Považie,Čertov 

Poplatok: 224 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: zábavou a atrakciami nabitý letný tábor, vynovený hotel, tábor obsahuje z každého 

rožku trošku, ráno absolvuješ zahrievacie kolo a dopoludnia sa vyblázniš na atrakciách, na 

ktoré budeš mať v daný deň náladu a chuť, nebude chýbať aquazorbing, bodyzorbing, 

nafukovacia horolezecká stena, vnútorný bazén, výlet do Trenčína na Trenčiansky hrad a do 

Volt racing center na elektrické motokáry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, MTZ, program, atrakcie, obrí hokej, strelnica, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava a za 25 € 

autobusový výlet 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: čaká nás južanská klíma, vonkajší bazén, rozľahlé polia, krásna letná terasa a 

nová športová hala, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a UV disco, 

pripravuje sa zohratý animačno-zdravotnícko-praktikanský tím a tebe nezostáva nič iné, len 

vziať kamoša, spolužiačku, suseda a sestrenicu a pridať sa k nám, čakajú nás nové táborové 

tance, nové táborové hry a výlet plný akcie a atrakcií na splave Hrona a v Energolande v 

Kalnej nad Hronom, každý deň si užijeme tréningy, workshopy a atrakcie podľa nálady, 

budeme hrať ráno futbal, moderovať v Sunny rádiu a na záver spravíme nový rekord na 

lezeckej stene alebo začneme tanečnými tréningami, natočíme a zostriháme nový vlog na náš 

YouTube kanál a po poobednom odpočinku sa povozíme na štvorkolke, poobedia budú patriť 

tradične bláznivým tímovým hrám o mince, večer nesmú chýbať zábavné galavečery, diskotéky 

a pre nebojácnych aj nočné hry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, 

plastation, nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,89 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet 
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• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: čaká nás južanská klíma, vonkajší bazén, rozľahlé polia, krásna letná terasa a 

nová športová hala, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a UV disco, 

pripravuje sa zohratý animačno-zdravotnícko-praktikanský tím a tebe nezostáva nič iné, len 

vziať kamoša, spolužiačku, suseda a sestrenicu a pridať sa k nám, čakajú nás nové táborové 

tance, nové táborové hry a výlet plný akcie a atrakcií na splave Hrona a v Energolande v 

Kalnej nad Hronom, každý deň si užijeme tréningy, workshopy a atrakcie podľa nálady, 

budeme hrať ráno futbal, moderovať v Sunny rádiu a na záver spravíme nový rekord na 

lezeckej stene alebo začneme tanečnými tréningami, natočíme a zostriháme nový vlog na náš 

YouTube kanál a po poobednom odpočinku sa povozíme na štvorkolke, poobedia budú patriť 

tradične bláznivým tímovým hrám o mince, večer nesmú chýbať zábavné galavečery, diskotéky 

a pre nebojácnych aj nočné hry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, 

plastation, nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,89 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 

Poznámka: čaká nás južanská klíma, vonkajší bazén, rozľahlé polia, krásna letná terasa a 

nová športová hala, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a UV disco, 

pripravuje sa zohratý animačno-zdravotnícko-praktikanský tím a tebe nezostáva nič iné, len 

vziať kamoša, spolužiačku, suseda a sestrenicu a pridať sa k nám, čakajú nás nové táborové 

tance, nové táborové hry a výlet plný akcie a atrakcií na splave Hrona a v Energolande v 

Kalnej nad Hronom, každý deň si užijeme tréningy, workshopy a atrakcie podľa nálady, 

budeme hrať ráno futbal, moderovať v Sunny rádiu a na záver spravíme nový rekord na 

lezeckej stene alebo začneme tanečnými tréningami, natočíme a zostriháme nový vlog na náš 

YouTube kanál a po poobednom odpočinku sa povozíme na štvorkolke, poobedia budú patriť 

tradične bláznivým tímovým hrám o mince, večer nesmú chýbať zábavné galavečery, diskotéky 

a pre nebojácnych aj nočné hry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, 

plastation, nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,89 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet 

• Letný tábor SunnyGames 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Lagáň Podunajsko, Radava 

Poplatok: 220 €  Počet účastníkov: 140 
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Poznámka: čaká nás južanská klíma, vonkajší bazén, rozľahlé polia, krásna letná terasa a 

nová športová hala, privítame zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, vodné hry a UV disco, 

pripravuje sa zohratý animačno-zdravotnícko-praktikanský tím a tebe nezostáva nič iné, len 

vziať kamoša, spolužiačku, suseda a sestrenicu a pridať sa k nám, čakajú nás nové táborové 

tance, nové táborové hry a výlet plný akcie a atrakcií na splave Hrona a v Energolande v 

Kalnej nad Hronom, každý deň si užijeme tréningy, workshopy a atrakcie podľa nálady, 

budeme hrať ráno futbal, moderovať v Sunny rádiu a na záver spravíme nový rekord na 

lezeckej stene alebo začneme tanečnými tréningami, natočíme a zostriháme nový vlog na náš 

YouTube kanál a po poobednom odpočinku sa povozíme na štvorkolke, poobedia budú patriť 

tradične bláznivým tímovým hrám o mince, večer nesmú chýbať zábavné galavečery, diskotéky 

a pre nebojácnych aj nočné hry, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, 

zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, štvorkolka, 

plastation, nafukovacie kombo, zaujímaví hostia, ceny do súťaží, foto, za 2,89 € komplexné 

cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová doprava do tábora, za 25 € autobusový 

výlet 

• Letný tábor SunnyParkourCamp 

Začiatok akcie: 17.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel František Horné Považie,Čertov 

Poplatok: 244 €  Počet účastníkov: 110 

Poznámka: je tu pre vás novinka v podobe letného parkour tábora pod taktovkou parkouristov 

z Trenčína, okrem zábavy a oddychu sa priučíte základom parkouru a freerunningu, 

profesionálni tréneri majú pre každého nadšenca parkouru pripravené parádne triky, odborne 

vysvetlia základy akrobacie a vyskúšať si budete môcť aj nejaké tie saltá, naučíte sa šplhať, 

preliezať, zoskakovať a liezť, nemúžu chýbať ani základy stojky a chodenia po rukách, toto 

všetko sa bude realizovať na nadupanom parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou 

odrážacou dráhou /AirTrack/, pomocou zábavných hier spevníme celé telo, zlepšíme 

rovnováhu tela a orientáciu v priestore, pre nebojácnych sú pripravené ďalšie hry na 

prekonávanie strachu a samého seba, hotel František je pripravený na výcvik Spidermana a 

Assassins Creed, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animátori, zdravotník, 

program, MTZ, profesionálne parkourové ihrisko, nafukovacia odrážacia dráha, odborní 

tréneri, bodyzorbing, aquazorbing, obrí hokej, strelnica, nafukovacia horolezecká stena, ceny 

do súťaží, foto, za 2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, za 30 € autobusová 

doprava do tábora 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: Duchonka sa v lete mení na rezerváciu Chillerov, čaká všetkých, ktorí majú vo 

svojej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko nám ohreje náš súkromný bazén do 

optimálnej teploty nielen na plávania, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode a vo vode, 

užijeme si oddych, zahráme si futbal v bodyzorbingu a vodnými bicyklami prebrázdime blízku 

známu priehradu, preliezky a plážový volejbal lukratívne vyplnia čas medzi slnením a kúpaním 

sa v bazéne, kým nebude treba zbierať na svoje palmy kokosové orechy, no a tie sa dajú získať 

iba za súťažné tímové aktivity, týždeň nám okorení autobusový výlet do ZOO v Bojniciach a 

zábavu si užijeme aj na UV párty, k skvelému letnému táboru patria aj vodné hry a pre 

nebojácnych sa chystá aj nočná hra, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, vodné bicykle, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko a za 20 € autobusový výlet 
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• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: Duchonka sa v lete mení na rezerváciu Chillerov, čaká všetkých, ktorí majú vo 

svojej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko nám ohreje náš súkromný bazén do 

optimálnej teploty nielen na plávania, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode a vo vode, 

užijeme si oddych, zahráme si futbal v bodyzorbingu a vodnými bicyklami prebrázdime blízku 

známu priehradu, preliezky a plážový volejbal lukratívne vyplnia čas medzi slnením a kúpaním 

sa v bazéne, kým nebude treba zbierať na svoje palmy kokosové orechy, no a tie sa dajú získať 

iba za súťažné tímové aktivity, týždeň nám okorení autobusový výlet do ZOO v Bojniciach a 

zábavu si užijeme aj na UV párty, k skvelému letnému táboru patria aj vodné hry a pre 

nebojácnych sa chystá aj nočná hra, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, vodné bicykle, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko a za 20 € autobusový výlet, Vypredaný 

turnus 

• Letný tábor SunnyRelax 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Slniečko, Duchonka 

Poplatok: 234 €  Počet účastníkov: 86 

Poznámka: Duchonka sa v lete mení na rezerváciu Chillerov, čaká všetkých, ktorí majú vo 

svojej výbave plavky, žabky a opaľovací krém, slniečko nám ohreje náš súkromný bazén do 

optimálnej teploty nielen na plávania, ale aj na tie najbláznivejšie aktivity pri vode a vo vode, 

užijeme si oddych, zahráme si futbal v bodyzorbingu a vodnými bicyklami prebrázdime blízku 

známu priehradu, preliezky a plážový volejbal lukratívne vyplnia čas medzi slnením a kúpaním 

sa v bazéne, kým nebude treba zbierať na svoje palmy kokosové orechy, no a tie sa dajú získať 

iba za súťažné tímové aktivity, týždeň nám okorení autobusový výlet do ZOO v Bojniciach a 

zábavu si užijeme aj na UV párty, k skvelému letnému táboru patria aj vodné hry a pre 

nebojácnych sa chystá aj nočná hra, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

animátori, zdravotník, program, MTZ, bodyzorbing, vodné bicykle, ceny do súťaží, foto, za 

2,98 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko a za 20 € autobusový výlet 

• Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 13-18 rokov 

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

Poplatok: 370 €    

Poznámka: človek by si povedal, že nie je dôvod opúšťať pohodlný hotelový areál s bazénom a 

dobre vybaveným bufetom s wifinou, ale nakoniec Vás to prinúti ísť na pláž 10 minút 

vzdialenej, nájdete tu pláž, more, stánky, hudbu, plážový volejbal a hlavne "život", aj cez deň 

aj večer, do postele sa nechodí o 22.00 hod, cez deň sa kúpeme, opaľujeme, mierne 

športujeme, nakupujeme a večer to "žije", mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné alebo 

nebodaj nebezpečné a každý kto sa nechce zúčastniť večerného programu, má možnosť zostať 

v hosteli /samozrejme s animátorom, v cene je ubytovanie plná penzia, animátori, materiál, 

pobytové poplatky, za 150 € autobusová doprava, za 16,50 € komplexné cestovné poistenie, za 

5 € tričko, návšteva neďalekého aquaparku v cene cca 20 € /objednáva a platí sa na mieste/ a 

v hodnote 6 € balíček na cestu späť 
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• Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party 

Začiatok akcie: 9.7.2021  Koniec akcie: 19.7.2021 

Trvanie: 11 dní  Cieľová skupina: 13-18 rokov 

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

Poplatok: 370 € 

Poznámka: človek by si povedal, že nie je dôvod opúšťať pohodlný hotelový areál s bazénom a 

dobre vybaveným bufetom s wifinou, ale nakoniec Vás to prinúti ísť na pláž 10 minút 

vzdialenej, nájdete tu pláž, more, stánky, hudbu, plážový volejbal a hlavne "život", aj cez deň 

aj večer, do postele sa nechodí o 22.00 hod, cez deň sa kúpeme, opaľujeme, mierne 

športujeme, nakupujeme a večer to "žije", mládež nevodíme nikam, kde to nie je vhodné alebo 

nebodaj nebezpečné a každý kto sa nechce zúčastniť večerného programu, má možnosť zostať 

v hosteli /samozrejme s animátorom, v cene je ubytovanie plná penzia, animátori, materiál, 

pobytové poplatky, za 150 € autobusová doprava, za 16,50 € komplexné cestovné poistenie, za 

5 € tričko, návšteva neďalekého aquaparku v cene cca 20 € /objednáva a platí sa na mieste/ a 

v hodnote 6 € balíček na cestu späť 

• Letný tábor v Chorvátsku - Malý morský koník 

Začiatok akcie: 7.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: hostel Little sea horse Kvarnerská riviera, Selce 

Poplatok: 365 €  Počet účastníkov: 60 

Poznámka: aj tento rok sme ostali verní typickému prímorskému mestečku Selce, čaká nás 

malý kľudný, útulný, rodinný hostel a apartmány v okolí pláže, ktoré sú ideálne pre detský 

letný camp, zostaneme verní aj kapitánovi Ronymu a jeho štýlovej pirátskej lodi, s ktorým 

brázdime vlny Jadranu už takmer 20 rokov, starostlivosť o deti je vzorná a môžu sa ho 

zúčastniť aj deti mladšie, už od 8 rokov, na pláži nás čakajú tobogány, trampolíny a iné známe 

atrakcie a dá sa doobjednať aj bláznivá jazda na banáne, či vodných kolesách na mori, 

fakultatívna plavba loďou na ostrov Krk s prehliadkou mestečka, v cene je ubytovanie, strava, 

animátori, pobytové poplatky, autobusová doprava za 70 €, za 15 € komplexné cestovné 

poistenie, za 5 € tričko, za 15 € plavba loďou 

• Letný tábor v Taliansku - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 16.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Rimini, Bellaria 

Poplatok: 385 € 

Poznámka: letný pobyt pre teenov v Taliansku je už tradične veľmi obľúbeným a zároveň aj 

najnáročnejším pobytom pre našich animátorov, mladí klienti milujú 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 volejbalík alebo futbal, 

stolný tenis, kolky, pre každého sa tu niečo najde, hlavné je ale to, kvôli čomu sa sem chodí a 

to je  nádherné azúrové more, prehadzovaná, watterball, súťaže v stavaní z piesku, v 

Taliansku to ale ožíva, keď zapadne slnko, chalani vytiahnu posledné nezožmuchlané tričko, 

dievčatá si namaľujú opálené tváre a ide sa žiť, mládež ale nevodíme nikam, kde to nie je 

vhodné a nebodaj nebezpečné, rodič má ale právo vyjadriť pri odchode nesúhlas s účasťou 

svojej ratolesti na večernom živote, v cene je 7x nocľah s plnou penziou, animátori, materiál, 

pobytové poplatky, za 15 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko,  a za príplatok výlet do 

Mirabilandie, autobusová doprava za príplatok 110 € 
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• Letný tábor v Taliansku - Pasta a basta 

Začiatok akcie: 23.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: 14-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Sirena, Rimini, Bellaria 

Poplatok: 385 € 

Poznámka: letný pobyt pre teenov v Taliansku je už tradične veľmi obľúbeným a zároveň aj 

najnáročnejším pobytom pre našich animátorov, mladí klienti milujú 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 volejbalík alebo futbal, 

stolný tenis, kolky, pre každého sa tu niečo najde, hlavné je ale to, kvôli čomu sa sem chodí a 

to je nádherné azúrové more, prehadzovaná, watterball, súťaže v stavaní z piesku, v Taliansku 

to ale ožíva, keď zapadne slnko, chalani vytiahnu posledné nezožmuchlané tričko, dievčatá si 

namaľujú opálené tváre a ide sa žiť, mládež ale nevodíme nikam, kde to nie je vhodné a 

nebodaj nebezpečné, rodič má ale právo vyjadriť pri odchode nesúhlas s účasťou svojej 

ratolesti na večernom živote, v cene je 7x nocľah s plnou penziou, animátori, materiál, 

pobytové poplatky, za 15 € komplexné cestovné poistenie, za 5 € tričko, a za príplatok výlet do 

Mirabilandie, autobusová doprava za príplatok 110 € 

• Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

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 je nachystaná rozprávka o zlatej rybke, ktorá nám 

splní všetky želania, nájdete ju v útulnom penzióne, kde sa nachádza krytý bazénik, bude 

zvedavý, či viete plávať, teta telocvičňa chce vidieť, ako sa poriadne jašíte, tvorivá klubovňa 

nachystala Ebenove hviezdičky - hru talentov, ktorá zistí, či viete spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, rozkrútite aj Kolesko hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádnete 

všetky otázky, je plné krásnych darov prírody, kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré 

si môžeš schovať do vrecúška šťastia a zobrať ako darček domov, každý večer Ti kamarátka 

fantázia prečíta rozprávku, celý deň Ťa bude zabávať Ujo čas, čaká nás aj parádny výlet 

autobusom do Bystrianskej jaskyne a prídu aj hasiči, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, príbeh o Zlatej rybke s prvkami dramatiky, šantenie v bazéne spolu so základným 

kurzom plávania, Ebenova hviezdička - hra talentov, Koliesko hraj - zážitková hra, MTZ, malý 

talizman a vrecúško šťastia s darmi prírody, odborný pedagogický personál, zdravotník, 

autobusový výlet, ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, ceny do súťaží, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,98 €, možná zľava z ceny 

• Letný tábor Zlatá rybka 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

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 je nachystaná rozprávka o zlatej rybke, ktorá nám 

splní všetky želania, nájdete ju v útulnom penzióne, kde sa nachádza krytý bazénik, bude 

zvedavý, či viete plávať, teta telocvičňa chce vidieť, ako sa poriadne jašíte, tvorivá klubovňa 

nachystala Ebenove hviezdičky - hru talentov, ktorá zistí, či viete spievať, tancovať alebo 

niečo pekné namaľovať, rozkrútite aj Kolesko hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi uhádnete 

všetky otázky, je plné krásnych darov prírody, kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré 

si môžeš schovať do vrecúška šťastia a zobrať ako darček domov, každý večer Ti kamarátka 

fantázia prečíta rozprávku, celý deň Ťa bude zabávať Ujo čas, čaká nás aj parádny výlet 

autobusom do Bystrianskej jaskyne a prídu aj hasiči, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

pitný režim, príbeh o Zlatej rybke s prvkami dramatiky, šantenie v bazéne spolu so základným 

kurzom plávania, Ebenova hviezdička - hra talentov, Koliesko hraj - zážitková hra, MTZ, malý 

talizman a vrecúško šťastia s darmi prírody, odborný pedagogický personál, zdravotník, 

autobusový výlet, ukážky práce hasičov, beseda s policajtom, ceny do súťaží, komplexné 

cestovné poistenie za príplatok 2,98 €, možná zľava z ceny 

 

 

   Nitriansky kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Nitra 

  Celkový počet:  2 

 

  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. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: CPPPaP Nitra 

Poznámka: denne od 8.00 do 14.00 hod. 

 

  Cestovná kancelária Bombovo 

 Adresa: Nitra 94901, Novozámocká 230 
 Telefón: 037/6522523 

 Email: bombovo@bombovo.sk 

• 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 € 
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Poznámka: presne tak sa budeš cítiť v tomto tábore, ko by si bol v jednom kuse v povetrí, 

minimálne 10 metrov nad zemou, budeš tak vysoko nad zemou nie len kvôli adrenalínu, ktorý 

ti bude nonstop prúdiť v žilách, ale ocitneš sa tak vysoko aj fyzicky, či už na lanovej dráhe 

alebo v kabínkovej lanovke smerom na Malinô Brdo, vyskúšaš si aj množstvo ďalších atrakcií 

ako splavovanie Váhu alebo jazdu horskou kolobežkou, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, 

pravidlá rýchlych šípov, výroba tímových vlajok, súboj vojenských tankov, stavanie lesného 

bunkra, vstup do Tarzánie Hrabovo, hry Išlo vajce na vandrovku, Vajíčka, Kruhy, Challenge 

day, nájdi svoje hranice v jedenástich disciplínach, preteky dračích lodí, pozorovanie hviezd, 

splavovanie Váhu, výroba rakiet zem-vzduch, Spartan race - zdolanie prekážkovej dráhy plnej 

náročných aj menej náročných úloh, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z 

parakordu, Wood Skills day . tímové zmeranie si síl v disciplínach ako napr. výroba 

záchranných nosidiel a záchranná akcia, maskovanie člena tímu, tímové pílenie dreva, výlet 

lanovkou na Malinô Brdo a zjazd na terénných horských kolobežkách, maskovanie a 

dokončenie bunkra, kmeň baví kmeň, hra Mission Impossible, Battle Bunker, ranné rozcvičky, 

tradičné táborové hry, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie 2,89 € 

• 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 € 

Poznámka: presne tak sa budeš cítiť v tomto tábore, ko by si bol v jednom kuse v povetrí, 

minimálne 10 metrov nad zemou, budeš tak vysoko nad zemou nie len kvôli adrenalínu, ktorý 

ti bude nonstop prúdiť v žilách, ale ocitneš sa tak vysoko aj fyzicky, či už na lanovej dráhe 

alebo v kabínkovej lanovke smerom na Malinô Brdo, vyskúšaš si aj množstvo ďalších atrakcií 

ako splavovanie Váhu alebo jazdu horskou kolobežkou, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, 

pravidlá rýchlych šípov, výroba tímových vlajok, súboj vojenských tankov, stavanie lesného 

bunkra, vstup do Tarzánie Hrabovo, hry Išlo vajce na vandrovku, Vajíčka, Kruhy, Challenge 

day, nájdi svoje hranice v jedenástich disciplínach, preteky dračích lodí, pozorovanie hviezd, 

splavovanie Váhu, výroba rakiet zem-vzduch, Spartan race - zdolanie prekážkovej dráhy plnej 

náročných aj menej náročných úloh, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z 

parakordu, Wood Skills day . tímové zmeranie si síl v disciplínach ako napr. výroba 

záchranných nosidiel a záchranná akcia, maskovanie člena tímu, tímové pílenie dreva, výlet 

lanovkou na Malinô Brdo a zjazd na terénných horských kolobežkách, maskovanie a 

dokončenie bunkra, kmeň baví kmeň, hra Mission Impossible, Battle Bunker, ranné rozcvičky, 

tradičné táborové hry, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie 2,89 € 

• Art level up umelecký tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 
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Poznámka: si malý veľký umelec, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými, ale aj novými technikami, okresm spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, tak neváhaj a pridaj sa 

do našej umeleckej rodiny, kde môžeš naplno povoliť uzdu svojej fantázií, zažiješ aj 

zoznamovačky, hry, doobedie venované renesancii a Leonardovi Da Vincimu, aktivita Moja 

Líza, výroba vlastného portrétu Mony Lisy, technika Macrame, výroba fotorámiku, doobedie 

venované kubizmu Pablo Picasso, aktivita Buď ty tým veľdieľom, autoportrét technikou koláž, 

výroba mramorového obrazu, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločenské hry, doobedie 

venované expresionizmu Edward Munch, aktivita Buď v obraze, technika suchý pastel v 

kombinácií s fotografiou, výroba mandaly na CD, opekačka, doobedie venované pop artu, 

Andy Warhol, aktivita Ja, komix, technika tempera a akryl, výroba prívesku, vernisáž so 

všetkými dielami, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné snemy, diskotéky, potrebné je 

dieťaťu pribaliť plášť alebo staré tričko, ktoré si môže ušpiniť farbami, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie za 2,89 € 

• Art level up umelecký tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 

Poznámka: si malý veľký umelec, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými, ale aj novými technikami, okresm spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, tak neváhaj a pridaj sa 

do našej umeleckej rodiny, kde môžeš naplno povoliť uzdu svojej fantázií, zažiješ aj 

zoznamovačky, hry, doobedie venované renesancii a Leonardovi Da Vincimu, aktivita Moja 

Líza, výroba vlastného portrétu Mony Lisy, technika Macrame, výroba fotorámiku, doobedie 

venované kubizmu Pablo Picasso, aktivita Buď ty tým veľdieľom, autoportrét technikou koláž, 

výroba mramorového obrazu, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločenské hry, doobedie 

venované expresionizmu Edward Munch, aktivita Buď v obraze, technika suchý pastel v 

kombinácií s fotografiou, výroba mandaly na CD, opekačka, doobedie venované pop artu, 

Andy Warhol, aktivita Ja, komix, technika tempera a akryl, výroba prívesku, vernisáž so 

všetkými dielami, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné snemy, diskotéky, potrebné je 

dieťaťu pribaliť plášť alebo staré tričko, ktoré si môže ušpiniť farbami, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie za 2,89 € 

• Art level up umelecký tábor 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 28.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 
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Poznámka: si malý veľký umelec, baví ťa len tak si doma čmárať po papieroch alebo niečo 

tvoriť?, toto je tábor stvorený pre teba, dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, o 

slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými, ale aj novými technikami, okresm spomienok si 

domov odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne vyrobíš, tak neváhaj a pridaj sa 

do našej umeleckej rodiny, kde môžeš naplno povoliť uzdu svojej fantázií, zažiješ aj 

zoznamovačky, hry, doobedie venované renesancii a Leonardovi Da Vincimu, aktivita Moja 

Líza, výroba vlastného portrétu Mony Lisy, technika Macrame, výroba fotorámiku, doobedie 

venované kubizmu Pablo Picasso, aktivita Buď ty tým veľdieľom, autoportrét technikou koláž, 

výroba mramorového obrazu, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločenské hry, doobedie 

venované expresionizmu Edward Munch, aktivita Buď v obraze, technika suchý pastel v 

kombinácií s fotografiou, výroba mandaly na CD, opekačka, doobedie venované pop artu, 

Andy Warhol, aktivita Ja, komix, technika tempera a akryl, výroba prívesku, vernisáž so 

všetkými dielami, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné snemy, diskotéky, potrebné je 

dieťaťu pribaliť plášť alebo staré tričko, ktoré si môže ušpiniť farbami, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie za 2,89 € 

• Babinec - beauty and style pre baby 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: krásnych báb plný dom, vyhlasujeme zákaz vstupu chalanom, návody, triky, tipy 

dostaneš každý deň od našej odborníčky, venovať sa budeme najmä kráse, ak si nevedela 

skrotiť svoje vlny, už je to pasé, relax, starostlivosť a hýčkanie, splní sa ti tu každé kozmetické 

želanie, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, výroba sponiek a 

čeleniek, ukážka účesov spojená s tipmi, trikmi a radami od kaderníčky, výroba balzamu na 

pery, starostlivosť o pleť a ukážka líčenia spojená s tipmi, trikmi a radami od kozmetičky a 

vizážistky, výroba náušníc, úprava nechtov pomocou gellaku spojená s tipmi, trikmi a radami 

od nechtovej dizajnérky, diskusia s moderátorkou, večerný jarmok v štýle wellnes, 

vyvrcholenie módnou prehliadkou, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

doprava individuálne alebo autobusom za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, 

komplexné cestovné poistenie ECP 2,89 € za pobyt 

• Babinec - beauty and style pre baby 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 
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Poznámka: krásnych báb plný dom, vyhlasujeme zákaz vstupu chalanom, návody, triky, tipy 

dostaneš každý deň od našej odborníčky, venovať sa budeme najmä kráse, ak si nevedela 

skrotiť svoje vlny, už je to pasé, relax, starostlivosť a hýčkanie, splní sa ti tu každé kozmetické 

želanie, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, výroba sponiek a 

čeleniek, ukážka účesov spojená s tipmi, trikmi a radami od kaderníčky, výroba balzamu na 

pery, starostlivosť o pleť a ukážka líčenia spojená s tipmi, trikmi a radami od kozmetičky a 

vizážistky, výroba náušníc, úprava nechtov pomocou gellaku spojená s tipmi, trikmi a radami 

od nechtovej dizajnérky, diskusia s moderátorkou, večerný jarmok v štýle wellnes, 

vyvrcholenie módnou prehliadkou, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, 

doprava individuálne alebo autobusom za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, 

komplexné cestovné poistenie ECP 2,89 € za pobyt 

• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

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, zoznamovanie sa s prostredím, 

rozdelenie do tímov, vymýšľanie názvov tímov, hry, výroba tímového trička, hry Kamoško 

nehnevaj sa a Jerry, Mačka a myš, Tik tak boom, Stavba lesnej dedinky, výroba postavičiek z 

toaletnej rolky, hry Zem je láva, Lietajúci tanier, Zvieratká, výlet do ZOO v ojniciach, výroba 

lodičiek z korku a ich testovanie v potoku, výroba škrabošiek, hry Žmýkačka, Šifra, Živé 

pexeso, Chyť signál, večerná opekačka, výroba kartičiek pre rodičov, hry Bodkovaná, Jaštery, 

Špeci olympiáda, disco, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, poobedné rozprávky, karneval v cool kostýmoch prinesených z domu, v cene je 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný 

režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 35 €, tričko za 6 €, na 

mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

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, zoznamovanie sa s prostredím, 

rozdelenie do tímov, vymýšľanie názvov tímov, hry, výroba tímového trička, hry Kamoško 

nehnevaj sa a Jerry, Mačka a myš, Tik tak boom, Stavba lesnej dedinky, výroba postavičiek z 

toaletnej rolky, hry Zem je láva, Lietajúci tanier, Zvieratká, výlet do ZOO v ojniciach, výroba 

lodičiek z korku a ich testovanie v potoku, výroba škrabošiek, hry Žmýkačka, Šifra, Živé 

pexeso, Chyť signál, večerná opekačka, výroba kartičiek pre rodičov, hry Bodkovaná, Jaštery, 

Špeci olympiáda, disco, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, poobedné rozprávky, karneval v cool kostýmoch prinesených z domu, v cene je 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný 

režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 35 €, tričko za 6 €, na 

mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 
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• Bomboviny Lômoviny pohodový tábor 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 28.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

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, zoznamovanie sa s prostredím, 

rozdelenie do tímov, vymýšľanie názvov tímov, hry, výroba tímového trička, hry Kamoško 

nehnevaj sa a Jerry, Mačka a myš, Tik tak boom, Stavba lesnej dedinky, výroba postavičiek z 

toaletnej rolky, hry Zem je láva, Lietajúci tanier, Zvieratká, výlet do ZOO v ojniciach, výroba 

lodičiek z korku a ich testovanie v potoku, výroba škrabošiek, hry Žmýkačka, Šifra, Živé 

pexeso, Chyť signál, večerná opekačka, výroba kartičiek pre rodičov, hry Bodkovaná, Jaštery, 

Špeci olympiáda, disco, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, poobedné rozprávky, karneval v cool kostýmoch prinesených z domu, v cene je 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, plná penzia, pitný 

režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 35 €, tričko za 6 €, na 

mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: si malý objaviteľ a chceš sa hrať?, v tábore sa zabávať?, veríš vo víly a lesných 

škriatkov?, a chceš si nájsť nových kamarátov?, neboj sa k nám pripojiť a čarovný les s nami 

objaviť, úlohy budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, hry Mačka a myš, Živé pexeso, Klobúčik hop, stavanie lesodomu, kreatívna dielnička - 

výroba magnetiek z moduritu, hry Slonie preteky, Buldoci a čivavy, Dirigent, čistenie potôčiky, 

Uletence, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, výroba lesných zvieratiek, hry Centrifúga, Na 

lieky, Sediaci had, túra spojená s čistením lesa, výroba denníčka pomocou prírodného 

materiálu, opekačka, vojenský výcvik lesných strážcov, lesný pochod, hry Pavučina, Boj o 

loptičky, ranné rozcvičky, pohodička pri bazéne, tradičné táborové hry, večerné mini disco, 

večerné snemy a rozprávky, odkazy, v cene program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

autobusová doprava za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 

za 2,89 € 

• Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 € 
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Poznámka: si malý objaviteľ a chceš sa hrať?, v tábore sa zabávať?, veríš vo víly a lesných 

škriatkov?, a chceš si nájsť nových kamarátov?, neboj sa k nám pripojiť a čarovný les s nami 

objaviť, úlohy budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, hry Mačka a myš, Živé pexeso, Klobúčik hop, stavanie lesodomu, kreatívna dielnička - 

výroba magnetiek z moduritu, hry Slonie preteky, Buldoci a čivavy, Dirigent, čistenie potôčiky, 

Uletence, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, výroba lesných zvieratiek, hry Centrifúga, Na 

lieky, Sediaci had, túra spojená s čistením lesa, výroba denníčka pomocou prírodného 

materiálu, opekačka, vojenský výcvik lesných strážcov, lesný pochod, hry Pavučina, Boj o 

loptičky, ranné rozcvičky, pohodička pri bazéne, tradičné táborové hry, večerné mini disco, 

večerné snemy a rozprávky, odkazy, v cene program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

autobusová doprava za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 

za 2,89 € 

• Disney dobrodružstvo tábor plný animovaných hrdinov 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 € 

Poznámka: si malý kinimaniak, ktorý sa nedokáže odtrhnúť od svojich obľúbených disney 

rozprávok a pozerá ich dookola?, rád sa nechávaš unášať svetom plným múdrych princezien, 

milých zvieratiek alebo smiešnych potvoriek, svetom, kde tvoja fantázia pracuje naplno a 

všetky konce sú vždy dobré?, každý deň sa prenesieme do iného obľúbeného animovaného 

filmu, zoznámenie sa s prostredím a programom, hry, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, 

Ľadové kráľostvo - výroba slizu, snehových gulí do vane, výroba ovocnej ľadovej drte, hry 

Elzina kvapka, Zostreľ cencúľ, Guľovačka, výroba ponožkového Olafa a zázračnej paličky, 

Mimoňovci - výroba mimoňských okuliarov, tajná pátracia akcia po poklade, hry Ja som 

Mimoň, Banana, Vaiana - výroba havajských sukničiek a batikovaných tričiek, náhrdelníkov a 

Mauiho hákov, havajská párty so súťažami a ovocnými drinkami, mama Coco - výroba 

originálneho táborového rodokmeňu, masiek na karneval, karneval s mexickou piňatou, 

opekačka, výlet do ZOO Bojnice, ukončenie tábora, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, 

DPH, doprava individuálne, autobusom za 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné 

poistenie ECP 2,98 € za pobyt 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 
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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, po celý čas nás bude sprevádzať Noc mága, že čo to je?, to môžeš zistiť len 

jediným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, tak poď s nami a na konci 

si povieme Darebáctvo sa podarilo, budeš zaradený do jednej zo 4 fakúlt a každý deň sa budeš 

zabávať na vyučovacích hodinách ako na pravom Rokforte, čakajú ťa: hodiny kúzlenia, výroba 

vlastného prútika, hodiny lektvarov a herbológie, spoznáme liečivé rastliny a navaríme 

kúzelné elixíry, hodiny dejín o ságe J.K.Rowlingovej, nazrieme do kníh, hra Hypogrif, hodiny 

čarovných tvorov, spoznáme fantastické tvory, zahráme si metlobal, noc mága, výlet do ZOO, 

ranné rozcvičky, relax v bazéne, doplnkové tematické hry, disco, opekačka, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 

€ a komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

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, po celý čas nás bude sprevádzať Noc mága, že čo to je?, to môžeš zistiť len 

jediným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, tak poď s nami a na konci 

si povieme Darebáctvo sa podarilo, budeš zaradený do jednej zo 4 fakúlt a každý deň sa budeš 

zabávať na vyučovacích hodinách ako na pravom Rokforte, čakajú ťa: hodiny kúzlenia, výroba 

vlastného prútika, hodiny lektvarov a herbológie, spoznáme liečivé rastliny a navaríme 

kúzelné elixíry, hodiny dejín o ságe J.K.Rowlingovej, nazrieme do kníh, hra Hypogrif, hodiny 

čarovných tvorov, spoznáme fantastické tvory, zahráme si metlobal, noc mága, výlet do ZOO, 

ranné rozcvičky, relax v bazéne, doplnkové tematické hry, disco, opekačka, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 

€ a komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Expelliarmus! tábor pre začínajúcich čarodejníkov 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 28.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

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, po celý čas nás bude sprevádzať Noc mága, že čo to je?, to môžeš zistiť len 

jediným spôsobom, a čo by to bol za čarodejnícky svet bez prútika, tak poď s nami a na konci 

si povieme Darebáctvo sa podarilo, budeš zaradený do jednej zo 4 fakúlt a každý deň sa budeš 

zabávať na vyučovacích hodinách ako na pravom Rokforte, čakajú ťa: hodiny kúzlenia, výroba 

vlastného prútika, hodiny lektvarov a herbológie, spoznáme liečivé rastliny a navaríme 

kúzelné elixíry, hodiny dejín o ságe J.K.Rowlingovej, nazrieme do kníh, hra Hypogrif, hodiny 

čarovných tvorov, spoznáme fantastické tvory, zahráme si metlobal, noc mága, výlet do ZOO, 

ranné rozcvičky, relax v bazéne, doplnkové tematické hry, disco, opekačka, v cene je program 

podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, 

foto, poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 

€ a komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 
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• Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 € 

Poznámka: ak ťa už nebaví celý deň len tak rolovať instagram či facebook a len ticho závidieť 

kamošom ich cool storky, zdvihni zadok vystúp zo svojej komfortnej zóny a poď s nami, je ten 

pravý čas prekonať svoj strach a pocítiť adrenalín, dobrodružstvo a zážitky na vlastnej koži, 

kde by si si mohol skúsiť jazdu lanovkou a potom zjazd z Malinô Brda terénnou kolobežkou, 

Tarzániu alebo splav Váhu?, zoznámenie sa s prostredím, hry, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, hra Skákací kruh, úvodná Retro dance music party forever, vstup do Tarzánie Hrabovo, 

tvorenie si vlastného vaku, tradičné táborové fesťácke hry, Ja som slon, Furasove hádanky, 

Gipsy day comeback, výroba cigánskych rakiet, órkovaná, Topánka, Večerný jarmok, splav 

Váhu, hry Tímová podliezačka, Zvieratká, vytvorenie vlastného energizeru, Chalani vs. baby, 

hry Vybíjaná, Opička v klietke, Zákerné jablko, Výchovná, Mäso, výlet lanovkou na Malinô 

Brdo a zjazd terénnou horskou kolobežkou, hry Stratégia, Cirkulárka, didžina, ranné 

rozcvičky, večerné snemy, nočná hra, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

doprava individuálne, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 € 

Poznámka: ak ťa už nebaví celý deň len tak rolovať instagram či facebook a len ticho závidieť 

kamošom ich cool storky, zdvihni zadok vystúp zo svojej komfortnej zóny a poď s nami, je ten 

pravý čas prekonať svoj strach a pocítiť adrenalín, dobrodružstvo a zážitky na vlastnej koži, 

kde by si si mohol skúsiť jazdu lanovkou a potom zjazd z Malinô Brda terénnou kolobežkou, 

Tarzániu alebo splav Váhu?, zoznámenie sa s prostredím, hry, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, hra Skákací kruh, úvodná Retro dance music party forever, vstup do Tarzánie Hrabovo, 

tvorenie si vlastného vaku, tradičné táborové fesťácke hry, Ja som slon, Furasove hádanky, 

Gipsy day comeback, výroba cigánskych rakiet, órkovaná, Topánka, Večerný jarmok, splav 

Váhu, hry Tímová podliezačka, Zvieratká, vytvorenie vlastného energizeru, Chalani vs. baby, 

hry Vybíjaná, Opička v klietke, Zákerné jablko, Výchovná, Mäso, výlet lanovkou na Malinô 

Brdo a zjazd terénnou horskou kolobežkou, hry Stratégia, Cirkulárka, didžina, ranné 

rozcvičky, večerné snemy, nočná hra, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

doprava individuálne, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 2.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 339 € 
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Poznámka: pripravili sme nezabudnuteľný pobyt šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobých aktivít a noviniek, Laser arena Nitra, 

Rally smrti, Čórkovaná, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, hra 

skákací kruh, úvodná Retro dance music párty forever, tvorenie si vlastného vaku, 

bombovácke hry, pružinka, Furasové hádanky, vytvorenie vlastného energizeru, Lomy hľadajú 

talent, Gipsy day comebeck, výroba cigánskych rakiet, čórkovaná, topánka, večerný jarmok, 

výlet do Nitry, posedenie pri ohníku, Furasove hádanky, hry Výchovná, Kvapka, Cirkulárka, 

Pašeráci, staňte sa animátormi, Bombovácke tanečky s detičkami, rozlúčková didžina a pod., 

nesmú chýbať ranné rozvičky, večerné snemy a disco, nočná hra, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, doprava individuálne, autobusová za doplatok 35 € len v prípade 7-dňového 

turnusu, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 

Poznámka: pripravili sme nezabudnuteľný pobyt šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobých aktivít a noviniek, Laser arena Nitra, 

Rally smrti, Čórkovaná, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, hra 

skákací kruh, úvodná Retro dance music párty forever, tvorenie si vlastného vaku, 

bombovácke hry, pružinka, Furasové hádanky, vytvorenie vlastného energizeru, Lomy hľadajú 

talent, Gipsy day comebeck, výroba cigánskych rakiet, čórkovaná, topánka, večerný jarmok, 

výlet do Nitry, posedenie pri ohníku, Furasove hádanky, hry Výchovná, Kvapka, Cirkulárka, 

Pašeráci, staňte sa animátormi, Bombovácke tanečky s detičkami, rozlúčková didžina a pod., 

nesmú chýbať ranné rozvičky, večerné snemy a disco, nočná hra, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, doprava individuálne, autobusová za doplatok 35 € len v prípade 7-dňového 

turnusu, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 

Poznámka: pripravili sme nezabudnuteľný pobyt šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobých aktivít a noviniek, Laser arena Nitra, 

Rally smrti, Čórkovaná, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, hra 

skákací kruh, úvodná Retro dance music párty forever, tvorenie si vlastného vaku, 

bombovácke hry, pružinka, Furasové hádanky, vytvorenie vlastného energizeru, Lomy hľadajú 

talent, Gipsy day comebeck, výroba cigánskych rakiet, čórkovaná, topánka, večerný jarmok, 

výlet do Nitry, posedenie pri ohníku, Furasove hádanky, hry Výchovná, Kvapka, Cirkulárka, 

Pašeráci, staňte sa animátormi, Bombovácke tanečky s detičkami, rozlúčková didžina a pod., 

nesmú chýbať ranné rozvičky, večerné snemy a disco, nočná hra, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, doprava individuálne, autobusová za doplatok 35 € len v prípade 7-dňového 

turnusu, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 
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• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 

Poznámka: pripravili sme nezabudnuteľný pobyt šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobých aktivít a noviniek, Laser arena Nitra, 

Rally smrti, Čórkovaná, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, hra 

skákací kruh, úvodná Retro dance music párty forever, tvorenie si vlastného vaku, 

bombovácke hry, pružinka, Furasové hádanky, vytvorenie vlastného energizeru, Lomy hľadajú 

talent, Gipsy day comebeck, výroba cigánskych rakiet, čórkovaná, topánka, večerný jarmok, 

výlet do Nitry, posedenie pri ohníku, Furasove hádanky, hry Výchovná, Kvapka, Cirkulárka, 

Pašeráci, staňte sa animátormi, Bombovácke tanečky s detičkami, rozlúčková didžina a pod., 

nesmú chýbať ranné rozvičky, večerné snemy a disco, nočná hra, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, doprava individuálne, autobusová za doplatok 35 € len v prípade 7-dňového 

turnusu, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Fest animátorfest tábor pre teenagerov 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 28.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 13-17 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 € 

Poznámka: pripravili sme nezabudnuteľný pobyt šitý na mieru, kde ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu, čaká na teba kopec starých dobých aktivít a noviniek, Laser arena Nitra, 

Rally smrti, Čórkovaná, zoznámenie sa s prostredím, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, hra 

skákací kruh, úvodná Retro dance music párty forever, tvorenie si vlastného vaku, 

bombovácke hry, pružinka, Furasové hádanky, vytvorenie vlastného energizeru, Lomy hľadajú 

talent, Gipsy day comebeck, výroba cigánskych rakiet, čórkovaná, topánka, večerný jarmok, 

výlet do Nitry, posedenie pri ohníku, Furasove hádanky, hry Výchovná, Kvapka, Cirkulárka, 

Pašeráci, staňte sa animátormi, Bombovácke tanečky s detičkami, rozlúčková didžina a pod., 

nesmú chýbať ranné rozvičky, večerné snemy a disco, nočná hra, v cene je program, odborná 

a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, doprava individuálne, autobusová za doplatok 35 € len v prípade 7-dňového 

turnusu, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Hókusy Pokusy veľká veda pre malých 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 € 
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Poznámka: ak ťa lákajú odjakživa kadejaké vedecké pokusy, neváhaj a poď s nami na skusy, 

všetko rád analyzuješ a skúmaš?, tak potom nad čím ešte dumáš?, ujo Rubík so svojou kockou 

ťa bude po celý čas sprevádzať a na riešenie rôznych úloh ťa nabádať, mystický príbeh o 

Rubikovej kocke, ktorá stratila farby, ujo Rubík prosí malých vedcov o pomoc, aby jej spolu 

vrátili, čo stratila, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry Balón nespadni, Dlhočizný skok..., 

pokusy Pohyblivé mliečne obrazy, Veľký tresk, rozprávka na dobrú noc, hry Klobúčik hop, 

Frajeris, Sedliacky dvor, pokusy Magický strom, Open and close, Bublinky na horskej dráhe, 

výlet do sklární vo Valaskej Belej, pokus Maliar bez farby, hry Komunitný kruh, Šepkári, 

Quijote, pokusy Motýle, Nemo vo fľaštičke, opekačka, hry Stonožka, Nákazlivý smiech, pokus 

Papierová vanička, hľadanie posledných farieb, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, diskotéka, program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom za 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Hókusy Pokusy veľká veda pre malých 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 €  

Poznámka: ak ťa lákajú odjakživa kadejaké vedecké pokusy, neváhaj a poď s nami na skusy, 

všetko rád analyzuješ a skúmaš?, tak potom nad čím ešte dumáš?, ujo Rubík so svojou kockou 

ťa bude po celý čas sprevádzať a na riešenie rôznych úloh ťa nabádať, mystický príbeh o 

Rubikovej kocke, ktorá stratila farby, ujo Rubík prosí malých vedcov o pomoc, aby jej spolu 

vrátili, čo stratila, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry Balón nespadni, Dlhočizný skok..., 

pokusy Pohyblivé mliečne obrazy, Veľký tresk, rozprávka na dobrú noc, hry Klobúčik hop, 

Frajeris, Sedliacky dvor, pokusy Magický strom, Open and close, Bublinky na horskej dráhe, 

výlet do sklární vo Valaskej Belej, pokus Maliar bez farby, hry Komunitný kruh, Šepkári, 

Quijote, pokusy Motýle, Nemo vo fľaštičke, opekačka, hry Stonožka, Nákazlivý smiech, pokus 

Papierová vanička, hľadanie posledných farieb, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, diskotéka, program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom za 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 € 

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, 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 hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale 

hlavne kopec zážitkov, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, prechádzka lesom, orientačný beh 

s buzolou, odmenou bude smoothie s čerstvého ovocia, lukostreľba, stavba tepee, tvorba 

indiánských totémov, oboznámenie sa s indiánskou kultúrou, veľký Scavenger hunt, Escape 

room plný úloh a hlavolamov, kreatívna dielnička - mydielka so sušenými kvetmi, balzamy na 

pery z včelieho vosku, bomby do kúpeľa, Spa workshop - predvádzanie a predaj svojich 

produktov a služieb, výlet do ZOO Bojnice a do sklárni vo Valaskej Belej, maľovanie 

sťahovacích vakov, hry Deklomát, Aha nindža, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava do tábora 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 
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• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, 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 hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale 

hlavne kopec zážitkov, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, prechádzka lesom, orientačný beh 

s buzolou, odmenou bude smoothie s čerstvého ovocia, lukostreľba, stavba tepee, tvorba 

indiánských totémov, oboznámenie sa s indiánskou kultúrou, veľký Scavenger hunt, Escape 

room plný úloh a hlavolamov, kreatívna dielnička - mydielka so sušenými kvetmi, balzamy na 

pery z včelieho vosku, bomby do kúpeľa, Spa workshop - predvádzanie a predaj svojich 

produktov a služieb, výlet do ZOO Bojnice a do sklárni vo Valaskej Belej, maľovanie 

sťahovacích vakov, hry Deklomát, Aha nindža, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava do tábora 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, 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 hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale 

hlavne kopec zážitkov, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, prechádzka lesom, orientačný beh 

s buzolou, odmenou bude smoothie s čerstvého ovocia, lukostreľba, stavba tepee, tvorba 

indiánských totémov, oboznámenie sa s indiánskou kultúrou, veľký Scavenger hunt, Escape 

room plný úloh a hlavolamov, kreatívna dielnička - mydielka so sušenými kvetmi, balzamy na 

pery z včelieho vosku, bomby do kúpeľa, Spa workshop - predvádzanie a predaj svojich 

produktov a služieb, výlet do ZOO Bojnice a do sklárni vo Valaskej Belej, maľovanie 

sťahovacích vakov, hry Deklomát, Aha nindža, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava do tábora 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  
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Poznámka: kto netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným dobrodruhom, ktorého nezaskočí 

žiadna výzva, 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 hlavolamy, spletité záhady, náročné úlohy, ale 

hlavne kopec zážitkov, zoznamovačka, rozdelenie do tímov, prechádzka lesom, orientačný beh 

s buzolou, odmenou bude smoothie s čerstvého ovocia, lukostreľba, stavba tepee, tvorba 

indiánských totémov, oboznámenie sa s indiánskou kultúrou, veľký Scavenger hunt, Escape 

room plný úloh a hlavolamov, kreatívna dielnička - mydielka so sušenými kvetmi, balzamy na 

pery z včelieho vosku, bomby do kúpeľa, Spa workshop - predvádzanie a predaj svojich 

produktov a služieb, výlet do ZOO Bojnice a do sklárni vo Valaskej Belej, maľovanie 

sťahovacích vakov, hry Deklomát, Aha nindža, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné 

snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová 

doprava do tábora 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Kids challenge tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: si odvážny, súťaživý a rád prekonávaš samého seba?, príď si zmerať svoje sily s 

novými kamošmi a prekonať svoje doterajšie limity, čaká na teba množstvo nových 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 dať, nakoniec otvoríme aj truhlicu so 

zlatým pokladom, zoznámenie sa s prostredím, prechádzka po okolí, hry, zoznamovačky, 

rozdelenie do tímov a výroba tímových tričiek, stavba najlepšej pevnosti, netradičné súťaže a 

úlohy otca Furasa v pevnosti Boyard a zbieranie kľúčov, výlet do bane Cígeľ, výroba 

svietnikov pomocou farieb na sklo, hry Čo to je?, Mačka a myš, lukostreľba, táborový päťboj, 

opekačka, kreatíbna dielnička, výroba sviečok, dokončenie najlepšej pevnosti, otvorenie 

truhlice najlepším tímom, disco, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom za 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Kids challenge tábor plný výziev 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: si odvážny, súťaživý a rád prekonávaš samého seba?, príď si zmerať svoje sily s 

novými kamošmi a prekonať svoje doterajšie limity, čaká na teba množstvo nových 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 dať, nakoniec otvoríme aj truhlicu so 

zlatým pokladom, zoznámenie sa s prostredím, prechádzka po okolí, hry, zoznamovačky, 

rozdelenie do tímov a výroba tímových tričiek, stavba najlepšej pevnosti, netradičné súťaže a 

úlohy otca Furasa v pevnosti Boyard a zbieranie kľúčov, výlet do bane Cígeľ, výroba 

svietnikov pomocou farieb na sklo, hry Čo to je?, Mačka a myš, lukostreľba, táborový päťboj, 

opekačka, kreatíbna dielnička, výroba sviečok, dokončenie najlepšej pevnosti, otvorenie 

truhlice najlepším tímom, disco, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom za 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 
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• Kreatúra tábor pre tvorivé decká 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: príroda ti tu priamo pred očami rozkvitá a svoje najväčšie dary ponúka, na 

rastlinky budeš profík, kvôli pamiatke si spravíš aj vlastný handmade fotorámik, aj keď si ruky 

trochu zaspiníš, vlastnou rastlinkou v kvetináči sa hneď odmeníš, vyskúšaš si tu aj vyšívanie, 

stromček šťastia preverí tvoju trpezlivosť a odhodlanie, báť sa s nami ani v tme nemusíš, keď 

si svetielko na noc zhotovíš, nakoniec aj chuť mora na Lomoch zacítiš, pri tom ako si vlastnú 

pláž v pohári vytvoríš, zoznamovačky, zber byliniek, maľovanie na drievka, workshop výšivky, 

osvojenie si rôznych okrasných stehov, vyšívanie na batôžky, tvorenie svetielka na noc, práca 

so škrobom a bylinkami, výroba obrázku technikou otlačenia byliniek do hmoty schnúcej na 

vzduchu, výroba stromčekov šťastia, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločné hry, výroba 

bylinnej dosky z prírodnín, výroba kvetináčov s vlastnou rastlinkou, opekačka, výroba pláže vo 

fľaši pomocou zafarbenej soli, dielnička z názvom Moje písmeno, ranná Jóga/Tabata, relax v 

bazéne, tradičné i netradičné táborové hry, disco, večerné snemy, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, cestovné autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, 

komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Kreatúra tábor pre tvorivé decká 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: príroda ti tu priamo pred očami rozkvitá a svoje najväčšie dary ponúka, na 

rastlinky budeš profík, kvôli pamiatke si spravíš aj vlastný handmade fotorámik, aj keď si ruky 

trochu zaspiníš, vlastnou rastlinkou v kvetináči sa hneď odmeníš, vyskúšaš si tu aj vyšívanie, 

stromček šťastia preverí tvoju trpezlivosť a odhodlanie, báť sa s nami ani v tme nemusíš, keď 

si svetielko na noc zhotovíš, nakoniec aj chuť mora na Lomoch zacítiš, pri tom ako si vlastnú 

pláž v pohári vytvoríš, zoznamovačky, zber byliniek, maľovanie na drievka, workshop výšivky, 

osvojenie si rôznych okrasných stehov, vyšívanie na batôžky, tvorenie svetielka na noc, práca 

so škrobom a bylinkami, výroba obrázku technikou otlačenia byliniek do hmoty schnúcej na 

vzduchu, výroba stromčekov šťastia, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločné hry, výroba 

bylinnej dosky z prírodnín, výroba kvetináčov s vlastnou rastlinkou, opekačka, výroba pláže vo 

fľaši pomocou zafarbenej soli, dielnička z názvom Moje písmeno, ranná Jóga/Tabata, relax v 

bazéne, tradičné i netradičné táborové hry, disco, večerné snemy, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, cestovné autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, 

komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Letná florbalová akadémia LFA 2021 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Partizán Rezort 

Poplatok: 269 €  
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Poznámka: tábor je určený nadšencom jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich kolektívnych 

hier, Florbalu, u nás sa nestratíš, či už si začiatočník, pokročilý, baba či chalan, ak si si 

zamiloval ten skvelý pocit, keď do brány padne góóóól, sú ti dvere otvorené, vo florbalovej 

akaddémií určite najdeš skvelých spoluhráčov, zlepšís svoje herné schopnosti a hlavne zažiješ 

kopec zábavy, čaká na teba challenge day, super turnaj a ceny pre víťazné tímy aj 

jednotlivcov, sily si zmeriaš so svojimi táborovými kamošmi v týchto disciplínach: vedenie a 

ovládanie florbalovej loptičky, driblovanie, spracovanie, nahrávky, streľba na bránku, 

základné brankárske postoje a riešenie obranných situácií, hra jeden na jedného, kľučky a 

fintičky, základné kompenzačné a strečingové cvičenia, ako aj tradičné a netradičné hry v 

prírode, opekačka, street workout, filmový večer, večerné hry a diskotéky, výroba veselých 

vakov a príveskov na kľúče, výlet na kúpalisko v Malých Bieliciach, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na 

mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Letná futbalová akadémia LFA 2021 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Partizán Rezort 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: futbalový tábor je určený vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete, 

pre každého hráča, či hráčku, začiatočníka aj pokročilého, pre všetkých, ktorí si zamilovali 

trávnik, kopačky a futbalovú loptu, pomôže ti rozvíjať tvoje herné schopnosti, odstrániť 

nedostatky, naučí ťa nové veci a posilní sebadôveru, čaká na teba Challenge day, super turnaj 

a ceny aj pre víťazné tímy aj jednotlivcov, zmeriaš si sily nie len s rovesníkmi, ale aj s 

trénermi, samozrejmosťou je kopec prekážok, agility rebríky a kopec ďalších pomôcok, ktoré 

si vyskúšaš na vlastnej koži, získaš cerifikát o úspešnom zvládnutí LFA, disciplíny: vedenie a 

ovládanie lopty, driblovanie a spracovanie nahrávky, hra jeden na jedného, kľučky a fintičky, 

streľba, hlavičkovanie, nájazdy a priame kopy, brániace činnosti, okrem toho tradičné a 

netradičné hry v prírode, opekačka, street workout, filmový večer, diskotéky, hry, výroba 

veselých vakov a príveskov na kľúče, výlet na kúpalisko v Malých Bieliciach, v cene je 

program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný 

režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava autobusom za 35 €, tričko za 6 €, na 

mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,98 € 

• Napnúť plachty tábor plný vody 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 249 €  
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Poznámka: pirát Jednoočka 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?, zoznamovačka, desatoro námorníka, rozdelenie do posádok, 1. odkaz od Glórie, 

Šifra a kľúč, hry v bazéne, hry Tulene v žraločích tesákoch, Ochranka..., kreatívna dielnička, 

výroba ochranných talizmanov zo sádry, hry v bazéne, hry Väzni na úteku, Chvostíky, výlet do 

sklární vo Valaskej Belej, ZOO v Bojniciach, maľovanie talizmanov, tvorenie ochranného 

náramku, hry Korytnačky, Zbieranie korytnačích vajíčok, opekačka, tvorenie karnevalových 

pirátskych klobúkov, karneval, hry Hututu, Hľadanie symbolov, ranné rozcvičky, predplavecká 

príprava, zoznámenie sa s bazénom a zdokonaľovanie sa v plávaní, šnorchlovanie a 

potápanie, tradičné a netradičné táborové hry, odkazy od Glórie, tvorenie denníka piráta, v 

cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 35 €, tričko 

za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Napnúť plachty tábor plný vody 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 249 €  

Poznámka: pirát Jednoočka 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?, zoznamovačka, desatoro námorníka, rozdelenie do posádok, 1. odkaz od Glórie, 

Šifra a kľúč, hry v bazéne, hry Tulene v žraločích tesákoch, Ochranka..., kreatívna dielnička, 

výroba ochranných talizmanov zo sádry, hry v bazéne, hry Väzni na úteku, Chvostíky, výlet do 

sklární vo Valaskej Belej, ZOO v Bojniciach, maľovanie talizmanov, tvorenie ochranného 

náramku, hry Korytnačky, Zbieranie korytnačích vajíčok, opekačka, tvorenie karnevalových 

pirátskych klobúkov, karneval, hry Hututu, Hľadanie symbolov, ranné rozcvičky, predplavecká 

príprava, zoznámenie sa s bazénom a zdokonaľovanie sa v plávaní, šnorchlovanie a 

potápanie, tradičné a netradičné táborové hry, odkazy od Glórie, tvorenie denníka piráta, v 

cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x 

denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za 35 €, tričko 

za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Po stopách lesa tábor prežitia 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €   
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Poznámka: voľný pád z helikoptéry bez padáka, chytanie morských krokodílov holými rukami, 

či stopovanie goríl pomocou veternej techniky?, tak toto si pozri v telke, my ťa naučíme reálne 

veci ako sa nestratiť v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti ukáže ako ošetriť seba alebo 

zraneného kamaráta, či kamarátku, prežijeme noc v stanoch a dostaneš diplom, že nie si z 

cukru, zoznámenie sa s prostredím, rozdelenie do tímov, spísanie vecí k prežitiu, vyrobenie 

krabičky prvej pomoci, čítanie mapy, práca s buzolou a orientácia v prírode, slepý pochod 

lesom, zakladanie a stavanie ohňov, varenie čaju z byliniek, výroba vtáčej búdky, výlet do 

bane Cígeľ, hry Magic egg, Bozk smrti, Mačka a myš, stavanie maskovaného prístrešku, 

výroba náramku z parakordu, prvá pomoc v lese, opekačka, stanovanie, úlohy Beara Grillsa, 

kreatívna dielnička - svietnik z drievka, lesný krst, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Po stopách lesa tábor prežitia 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €   

Poznámka: voľný pád z helikoptéry bez padáka, chytanie morských krokodílov holými rukami, 

či stopovanie goríl pomocou veternej techniky?, tak toto si pozri v telke, my ťa naučíme reálne 

veci ako sa nestratiť v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti ukáže ako ošetriť seba alebo 

zraneného kamaráta, či kamarátku, prežijeme noc v stanoch a dostaneš diplom, že nie si z 

cukru, zoznámenie sa s prostredím, rozdelenie do tímov, spísanie vecí k prežitiu, vyrobenie 

krabičky prvej pomoci, čítanie mapy, práca s buzolou a orientácia v prírode, slepý pochod 

lesom, zakladanie a stavanie ohňov, varenie čaju z byliniek, výroba vtáčej búdky, výlet do 

bane Cígeľ, hry Magic egg, Bozk smrti, Mačka a myš, stavanie maskovaného prístrešku, 

výroba náramku z parakordu, prvá pomoc v lese, opekačka, stanovanie, úlohy Beara Grillsa, 

kreatívna dielnička - svietnik z drievka, lesný krst, relax v bazéne, tradičné táborové hry, 

večerné snemy, diskotéky, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, 

ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava 

autobusom 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 €  
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Poznámka: bola raz jedna krajina Samánia.... piesok sa tam na púšti sypal a voda v lese liala, 

až kým ju zlá Zafira nezakliala, na púšti bude na nás síce slnko pekelne pražiť, s batikovaným 

klobúkom na hlávke tu toho môžeš však kopec zažiť, v tundre sa zase ochladíme, nanuky si 

vyrobíme, výprava v džungli bez problémov, nie sme predsa nikto z džemu, spomienok veľa 

budeš mať, o tomto kráľovstve sa ti bude aj v sníčkoch zdať, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, začiatok rozprávky, 1. výprava za ochrancom púšte Západakov, výroba odevov do púšte 

- batikovaný klobúk, výroba hudobných nástrojov, tanec Waka - Waka, výroba koruniek, štítov 

a maľovanie mečov, zakresľovanie do mapy, 2. výprava za ochrancom džungle Južitána, 

preteky plazov, výroba zvieratiek z filcu, hry Kvapka, Mačka a myš, výroba ďalekohľadu, výlet 

do ZOO v Bojniciach, výroba pohľadníc pre rodičov, hra Bodkovaná, 3. výprava za 

ochrancom Severónsko, varenie čaju z bylín, výroba nanukov, maľovanie hrnčekov, spoločná 

výroba obrazu, 4. výprava za ochrancom lesa Východisko, stavanie lesodomu, vytvorenie 

tieňových zvieratiek, výroba koruniek pre kráľovskú rodinu, dokončenie mapy, kúpanie sa v 

chlórovanom močiari, tradičné táborové hry, večerné minidisco, večerné snemy, vypĺňanie 

kroniky, v cene je program podľa plánu, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 

5x denne, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 35 €, tričko 

za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-10 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 €  

Poznámka: bola raz jedna krajina Samánia.... piesok sa tam na púšti sypal a voda v lese liala, 

až kým ju zlá Zafira nezakliala, na púšti bude na nás síce slnko pekelne pražiť, s batikovaným 

klobúkom na hlávke tu toho môžeš však kopec zažiť, v tundre sa zase ochladíme, nanuky si 

vyrobíme, výprava v džungli bez problémov, nie sme predsa nikto z džemu, spomienok veľa 

budeš mať, o tomto kráľovstve sa ti bude aj v sníčkoch zdať, zoznamovačky, rozdelenie do 

tímov, začiatok rozprávky, 1. výprava za ochrancom púšte Západakov, výroba odevov do púšte 

- batikovaný klobúk, výroba hudobných nástrojov, tanec Waka - Waka, výroba koruniek, štítov 

a maľovanie mečov, zakresľovanie do mapy, 2. výprava za ochrancom džungle Južitána, 

preteky plazov, výroba zvieratiek z filcu, hry Kvapka, Mačka a myš, výroba ďalekohľadu, výlet 

do ZOO v Bojniciach, výroba pohľadníc pre rodičov, hra Bodkovaná, 3. výprava za 

ochrancom Severónsko, varenie čaju z bylín, výroba nanukov, maľovanie hrnčekov, spoločná 

výroba obrazu, 4. výprava za ochrancom lesa Východisko, stavanie lesodomu, vytvorenie 

tieňových zvieratiek, výroba koruniek pre kráľovskú rodinu, dokončenie mapy, kúpanie sa v 

chlórovanom močiari, tradičné táborové hry, večerné minidisco, večerné snemy, vypĺňanie 

kroniky, v cene je program podľa plánu, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 

5x denne, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava za príplatok 35 €, tričko 

za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Ready player one akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 €   
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Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier olného hrdinov, úloh a stále vyšších 

levelov a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, aby si si ale užil aj letnú pohodičku a 

kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou 

bytosťou a zbierať skilly, zoznámenie sa s prostredím, prechádzka do okolia, zoznamovačky, 

rozdelenie do tímov, vytvorenie hernej postavy, skill dňa tímovosť, kreativita, hra League of 

Forts, budovanie veže a tímová naháňačka v lese, skill dňa rýchlosť, lukostreľba, hra 

Powerwatch, akčná loptičková prestrelka, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, skill dňa logika, 

hra Epic Quest, výzva plná bláznivých úloh, výprava po tajuplných stopách, skill sila, hra 

Rocket ball, loptová hra popierajúca gravitáciu, virtuálny labyrint, opekačka, skill odvaha, 

hra Spartan Mario, prekážkové preteky na záchranu princezny, relax v bazéne, tradičné 

táborové hry, disco, večerné snemy, v cene je porgam podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

príplatok za autobusovú dopravu 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné 

poistenie 2,89 € 

• Ready player one akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 €   

Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier olného hrdinov, úloh a stále vyšších 

levelov a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, aby si si ale užil aj letnú pohodičku a 

kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou 

bytosťou a zbierať skilly, zoznámenie sa s prostredím, prechádzka do okolia, zoznamovačky, 

rozdelenie do tímov, vytvorenie hernej postavy, skill dňa tímovosť, kreativita, hra League of 

Forts, budovanie veže a tímová naháňačka v lese, skill dňa rýchlosť, lukostreľba, hra 

Powerwatch, akčná loptičková prestrelka, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, skill dňa logika, 

hra Epic Quest, výzva plná bláznivých úloh, výprava po tajuplných stopách, skill sila, hra 

Rocket ball, loptová hra popierajúca gravitáciu, virtuálny labyrint, opekačka, skill odvaha, 

hra Spartan Mario, prekážkové preteky na záchranu princezny, relax v bazéne, tradičné 

táborové hry, disco, večerné snemy, v cene je porgam podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

príplatok za autobusovú dopravu 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné 

poistenie 2,89 € 

• Ready player one akčný tábor pre gamerov 

Začiatok akcie: 22.8.2021  Koniec akcie: 28.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 €  
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Poznámka: ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier olného hrdinov, úloh a stále vyšších 

levelov a od PCčka sa nevieš odtrhnúť, si náš človek, aby si si ale užil aj letnú pohodičku a 

kamošov, prenesieme celý virtuálny svet do reality, aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou 

bytosťou a zbierať skilly, zoznámenie sa s prostredím, prechádzka do okolia, zoznamovačky, 

rozdelenie do tímov, vytvorenie hernej postavy, skill dňa tímovosť, kreativita, hra League of 

Forts, budovanie veže a tímová naháňačka v lese, skill dňa rýchlosť, lukostreľba, hra 

Powerwatch, akčná loptičková prestrelka, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, skill dňa logika, 

hra Epic Quest, výzva plná bláznivých úloh, výprava po tajuplných stopách, skill sila, hra 

Rocket ball, loptová hra popierajúca gravitáciu, virtuálny labyrint, opekačka, skill odvaha, 

hra Spartan Mario, prekážkové preteky na záchranu princezny, relax v bazéne, tradičné 

táborové hry, disco, večerné snemy, v cene je porgam podľa ponuky, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, 

príplatok za autobusovú dopravu 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné 

poistenie 2,89 € 

• Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: tábor plný remesiel, kde konečne uplatníš svoju šikovnosť a zručnosť, spoznáš 

tradičnú slovenskú kultúru, vynesieš Morenu a majster hrnčiar ťa naučí ako vyrobiť z hliny 

hrnčeky a taniere, ako pravému slovenskému šuhajovi ti nesmie chýbať valaška a ako pravej 

slovenskej deve zas poriadna kvetinová parta, zoznamovanie, prechádzky po okolí, maľovanie 

folklórnych tričiek, výroba Moreny, servítková technika na drevené paličky, výroba čeleniek, 

vypaľovanie do drevenej valašky, výlet do Sklární vo Valaskej Belej, spoločenské táborové 

hry, výroba hrnčekov, tanierov, šitie ľevanduľových srdiečok, hry Dekomlat, Mačka a myš, 

opekačka, vynášanie Moreny, maľovanie hrnčiarskych výrobkov, hry Bodkovaná, Maxi drak, 

disco, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné snemy, v cene je program podľa plánu, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, poistenie voči 

úpadku CK, DPH, foto, doprava autobusom za 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie za 2,89 € 

• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho Expelliarmu?, 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?/ záhadného odkazu, 

ktorý sa tu zjavil budeš zaradený do jednej zo 4 fakúlt a každý deň sa budeš zabávať na 

vyučovacích hodinách ako na pravom Rokforte, čakajú ťa: hodiny kúzlenia, výroba vlastného 

prútika, hodiny lektvarov a herbológie, spoznáme liečivé rastliny a navaríme kúzelné elixíry, 

hodiny dejín o ságe J.K.Rowlingovej, nazrieme do kníh, hra Hypogrif, hodiny čarovných 

tvorov, spoznáme fantastické tvory, zahráme si metlobal, noc mága, výlet do ZOO, ranné 

rozcvičky, relax v bazéne, doplnkové tematické hry, disco, opekačka, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 € a 

komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 
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• Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: si úspešným absolventom prvého ročníka nášho Expelliarmu?, 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?/ záhadného odkazu, 

ktorý sa tu zjavil budeš zaradený do jednej zo 4 fakúlt a každý deň sa budeš zabávať na 

vyučovacích hodinách ako na pravom Rokforte, čakajú ťa: hodiny kúzlenia, výroba vlastného 

prútika, hodiny lektvarov a herbológie, spoznáme liečivé rastliny a navaríme kúzelné elixíry, 

hodiny dejín o ságe J.K.Rowlingovej, nazrieme do kníh, hra Hypogrif, hodiny čarovných 

tvorov, spoznáme fantastické tvory, zahráme si metlobal, noc mága, výlet do ZOO, ranné 

rozcvičky, relax v bazéne, doplnkové tematické hry, disco, opekačka, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, doprava autobusom za príplatok 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 € a 

komplexné cestovné poistenie za 2,89 € 

• Rýchlosťou svetla najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 €  

Poznámka: presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie 

dátumy, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a Deň detí, 

zoznámenie sa s prostredím, hry, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, Slovenský večer - 

celovečerný kvíz o Slovensku, československá diskotéka, adventný kalendár určí v akom 

poradí pôjdu Veľká noc - kreatívne dielničky spojené s tematikou a hry Kvapka, Mokré tričko, 

Bal=onová vojna, Silvester - celý deň párty, party games, Pašeráci, šampanské, konfety a 

odrátanie polnoci, novoročná diskotéka, Deň detí - výlet do bane Cígeľ, deň naopak, súboj 

pohlaví, Vianoce - kreatívne dielničky ako výroba mikulášskej čiapky a ozdôb a hry Tajný 

Santa, vianočná guľovačka ozdobovanie stromčeka, Halloween - výroba masky/kostýmu na 

karneval, výroba tekvíc a hry Pružinky a Bozk smrti, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné 

táborové hry, večerné snemy, pozeranie tematických filmov, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie 2,89 € 

• Rýchlosťou svetla najlepšie sviatky roka 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 259 €  
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Poznámka: presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok, vďaka nášmu špeciálnemu urýchľovaču 

častíc však vynecháme všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie 

dátumy, nemôžeme vynechať najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a Deň detí, 

zoznámenie sa s prostredím, hry, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, Slovenský večer - 

celovečerný kvíz o Slovensku, československá diskotéka, adventný kalendár určí v akom 

poradí pôjdu Veľká noc - kreatívne dielničky spojené s tematikou a hry Kvapka, Mokré tričko, 

Bal=onová vojna, Silvester - celý deň párty, party games, Pašeráci, šampanské, konfety a 

odrátanie polnoci, novoročná diskotéka, Deň detí - výlet do bane Cígeľ, deň naopak, súboj 

pohlaví, Vianoce - kreatívne dielničky ako výroba mikulášskej čiapky a ozdôb a hry Tajný 

Santa, vianočná guľovačka ozdobovanie stromčeka, Halloween - výroba masky/kostýmu na 

karneval, výroba tekvíc a hry Pružinky a Bozk smrti, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné 

táborové hry, večerné snemy, pozeranie tematických filmov, v cene je program podľa ponuky, 

odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie 

voči úpadku CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné 

cestovné poistenie 2,89 € 

• Spartan camp tábor pre drsňákov 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 €  

Poznámka: toto nie je pre žiadne bábovky a slabé žalúdky, my sme Sparta, odvážni, húževnatí 

a plní vášne, prekonávame všetky prekážky, ktoré nám do cesty osud postaví, prežijeme aj v 

drsných podmienkach, obklopení prírodou, ak ti nechýba odvaha a chceš vystúpiť zo svojej 

komfortnej zóny, aby si mohol zvládnuť aj tie najťažšie výzvy, neváhaj a pridaj sa k nám, 

zoznámenie sa s prostredím, rozdelenie do tímov, hry, vstup do Tarzánie Hrabovo, Zipline 

Hrabovo, testovanie sparťana, stavba pevnosti so stožiarom, vyvesenie vlajky, prednáška prvej 

pomoci v lese, poradová príprava, vojenské vystupovanie, pochodovanie, výroba nosidiel z 

prírodného materiálu, batikovanie tričiek, večerný beh s čelovkami, splav Váhu, opekačka, 

vypletanie náramkov z paracordu, stopovačka, Spartan race, prechod mínovým poľom, noc v 

stanoch, posedenie pri ohníku, hra Fake war, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná 

hra, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava individuálne, tričko 6 €, 

na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Spartan camp tábor pre drsňákov 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 10-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 €   
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Poznámka: toto nie je pre žiadne bábovky a slabé žalúdky, my sme Sparta, odvážni, húževnatí 

a plní vášne, prekonávame všetky prekážky, ktoré nám do cesty osud postaví, prežijeme aj v 

drsných podmienkach, obklopení prírodou, ak ti nechýba odvaha a chceš vystúpiť zo svojej 

komfortnej zóny, aby si mohol zvládnuť aj tie najťažšie výzvy, neváhaj a pridaj sa k nám, 

zoznámenie sa s prostredím, rozdelenie do tímov, hry, vstup do Tarzánie Hrabovo, Zipline 

Hrabovo, testovanie sparťana, stavba pevnosti so stožiarom, vyvesenie vlajky, prednáška prvej 

pomoci v lese, poradová príprava, vojenské vystupovanie, pochodovanie, výroba nosidiel z 

prírodného materiálu, batikovanie tričiek, večerný beh s čelovkami, splav Váhu, opekačka, 

vypletanie náramkov z paracordu, stopovačka, Spartan race, prechod mínovým poľom, noc v 

stanoch, posedenie pri ohníku, hra Fake war, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná 

hra, v cene je program podľa ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 

5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, doprava individuálne, tričko 6 €, 

na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Superhero Academy tábor ako od Marvela 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 279 €   

Poznámka: vitaj v akadémií superhrdinov pod vedením Nicka Furyho, sú tu všetci, ktorí chcú 

konať dobro, pomáhať tomuto svetu a stať sa novodobým hrdinom, stačí len objaviť 

superschopnosť, ktorá v tebe drieme, vydáš sa na svoj superhrdinský výcvik a pôjdeš po 

stopách tých najznámejších Avengerov - Ironman, Captain America, Thora..., zoznamovačky, 

talentové skúšky, rozdelenie do tímov, budovanie identity superhrdinu a rozvíjanie jeho sily a 

obratnosti, výroba trička, hľadanie kameňa nekonečna, hry súvisiace s avengermi, deň 

venovaný rozvoju presnej mušky a sily, ľukostreľba, deň venovaný rozvoju obratnosti, 

šikovnosti a rozvoju tímového ducha, výlet do bane Cígeľ, escape room, deň venovaný rozvoju 

šikovnosti a dobrého umu, výroba štítu a kladiva, deň zameraný na celotáborové aktivity, 

vyhodnotenie týždňa, ranné rozcvičky, relax v bazéne, tradičné táborové hry, večerné snemy a 

meetingy, pozeranie tematických filmov, v cene je program podľa plánu, odborná a zdravotná 

starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto a postenie proti úpadku CK, DPH, 

doprava za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €  
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Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €  

Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €  
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Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €   

Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €  
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Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Western koníčky a koniny - letná jazdecká škola 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Nádej 

Poplatok: 289 €  

Poznámka: baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich dozvedieť viac?, u nás to môžeš zažiť 

so super animátormi a kvalitným personálom v prostredí nášho ranču, ktorý sa nachádza 

uprostred krásnej prírody, vychutnáš si pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

sa priučíš umeniu starých indiánov, príď si zmerať sily v celoletnej súťaži Dubkaj Smelo a 

domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca, o tvoj poctivý tréning sa postarajú 

profesionálni tréneri, ktorí ťa pripravia na veľké meranie síl, nebude chýbať výlet do Banskej 

Štiavnice a kúpanie vo Vodnom Raji - Vyhne, nočné open air Cowboy Disco, najbláznivejšie 

hry a mnoho Ďalšej zábavy, jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 

3 jazdecké hodiny po 45 minút, možnosť vychádzky vo voľnej prírode pre pokročilých, 

starostlivosť o kone, preliezky, hojdačky na prírodnom ihriskukreatívne dielničky - výroba 

podpisovej steny, batikovanie tričiek, náramky priateľstva, výroba lampiónov, výroba 

kovbojských klobúkov, open air disco, večerné snemy, vyhodnotenie dňa pri ohni, mystické 

príbehy, táborová pošta, súboj pohlaví, opekačka, piatková súťaž v jazdení, na víťaza čaká 

prekvapenie, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, program, odborná a 

zdravotná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, DPH, dopava individuálne alebo 

autobusová za príplatok 35 €, tričko za 6 €, na mieste za 7 €, komplexné cestovné poistenie za 

2,89 € 

• Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 €   
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Poznámka: 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 spolu zakričať, aby nás 

počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou 

konečne stane, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, deň venovaný orientovaniu sa v lese, 

základné pravidlá pri pohybe v prírode, ukážeme si vybavenie správneho turistu, založenie 

ohňa pomocou kresadla, ľahká turistika Čutkovskou dolinou, kreslenie karikatúr, hry - Tik tak 

bum, Človeče, nehnevaj sa, splav Váhu, oddych pri jazere Hrabovo, večerný jarmok, veľká 

túra - výstup na Sidorovo, prehliadka dediny Vlkolínec, založenie herbára a zber liečivých 

byliniek, išlo vajce na vandrovku, vodné hry, cesta dôvery, diskotéka, ranné rozcvičky, 

tradičné táborové hry, večerné snemy, diskotéky, v cene je program podľa potreby, odborná a 

zdravotna starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 

2,89 € 

• Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Hrabovo 

Poplatok: 319 €  

Poznámka: 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 spolu zakričať, aby nás 

počul každý, no nebál sa zajko žiadny, prespať v spacáku a stane, to sa u nás skutočnosťou 

konečne stane, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, deň venovaný orientovaniu sa v lese, 

základné pravidlá pri pohybe v prírode, ukážeme si vybavenie správneho turistu, založenie 

ohňa pomocou kresadla, ľahká turistika Čutkovskou dolinou, kreslenie karikatúr, hry - Tik tak 

bum, Človeče, nehnevaj sa, splav Váhu, oddych pri jazere Hrabovo, večerný jarmok, veľká 

túra - výstup na Sidorovo, prehliadka dediny Vlkolínec, založenie herbára a zber liečivých 

byliniek, išlo vajce na vandrovku, vodné hry, cesta dôvery, diskotéka, ranné rozcvičky, 

tradičné táborové hry, večerné snemy, diskotéky, v cene je program podľa potreby, odborná a 

zdravotna starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, poistenie voči úpadku 

CK, DPH, autobusová doprava 35 €, tričko 6 €, na mieste 7 €, komplexné cestovné poistenie 

2,89 € 

• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: vydaj sa s nami otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité v namakanom 

dobrodružnom tábore, kde spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice svojich 

schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie a 

stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry s kompasom a buzolou, pravidlá rýchlych 

šípov, výroba tímových vlajok, začiatok hry Among US, Išlo vajce do lesa, Face to face, 

Bombáčik na 6, výlet do bane Cígeľ, zdolanie prekážok dráhy plnej náročných i menej 

náročných disciplín, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z parakordu, Wood 

Skills day, výroba záchranných nosidiel, pílenie dreva, hra Mission Impossible, Battle bunker, 

Watter ball, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, autobusová doprava za prípratok 35 €, tričko Bombovo za 6 €, na 

mieste za 7 €, komplexné poistenie 2,89 € 
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• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 31.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: vydaj sa s nami otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité v namakanom 

dobrodružnom tábore, kde spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice svojich 

schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie a 

stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry s kompasom a buzolou, pravidlá rýchlych 

šípov, výroba tímových vlajok, začiatok hry Among US, Išlo vajce do lesa, Face to face, 

Bombáčik na 6, výlet do bane Cígeľ, zdolanie prekážok dráhy plnej náročných i menej 

náročných disciplín, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z parakordu, Wood 

Skills day, výroba záchranných nosidiel, pílenie dreva, hra Mission Impossible, Battle bunker, 

Watter ball, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, autobusová doprava za prípratok 35 €, tričko Bombovo za 6 €, na 

mieste za 7 €, komplexné poistenie 2,89 € 

• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  

Poznámka: vydaj sa s nami otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité v namakanom 

dobrodružnom tábore, kde spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice svojich 

schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie a 

stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry s kompasom a buzolou, pravidlá rýchlych 

šípov, výroba tímových vlajok, začiatok hry Among US, Išlo vajce do lesa, Face to face, 

Bombáčik na 6, výlet do bane Cígeľ, zdolanie prekážok dráhy plnej náročných i menej 

náročných disciplín, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z parakordu, Wood 

Skills day, výroba záchranných nosidiel, pílenie dreva, hra Mission Impossible, Battle bunker, 

Watter ball, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, autobusová doprava za prípratok 35 €, tričko Bombovo za 6 €, na 

mieste za 7 €, komplexné poistenie 2,89 € 

• Wood kemp namakaný tábor 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: horský hotel Lomy, Horná Ves 

Poplatok: 269 €  
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Poznámka: vydaj sa s nami otvoriť brány Wood kempu a zaži nezažité v namakanom 

dobrodružnom tábore, kde spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš hranice svojich 

schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie a 

stavanie bunkrov, čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, zábavy, ale aj fajnová pohodička pri 

bazéne, zoznamovačky, rozdelenie do tímov, hry s kompasom a buzolou, pravidlá rýchlych 

šípov, výroba tímových vlajok, začiatok hry Among US, Išlo vajce do lesa, Face to face, 

Bombáčik na 6, výlet do bane Cígeľ, zdolanie prekážok dráhy plnej náročných i menej 

náročných disciplín, chodenie po slackline, opekačka, výroba náramkov z parakordu, Wood 

Skills day, výroba záchranných nosidiel, pílenie dreva, hra Mission Impossible, Battle bunker, 

Watter ball, ranné rozcvičky, večerné snemy, disco, nočná hra, v cene je program podľa 

ponuky, odborná a zdravotná starostlivosť, ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, foto, 

poistenie voči úpadku CK, autobusová doprava za prípratok 35 €, tričko Bombovo za 6 €, na 

mieste za 7 €, komplexné poistenie 2,89 € 

• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 209 €  

Poznámka: program 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 hotelaAgátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si 

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 stratenému pokladu, 

zoznamovacie hry, mapovanie priestoru v tímoch, výroba indiánskych kostýmov, indiánske 

maľovanie na tvár, jazdecká škola, zoznámenie sa s koníkmi, bezpečnostné pokyny, 

starostlivosť o koníky, hry Človeče len sa hnevaj, guľovance, indiánske loptičky, hry vo vode, 

hra Živé pexeso, zábavné centrum Kids House, stavanie lesodomu, ekologické budovanie 

lesného príbytku, hra na odvahu, šikovnosť, tímová spolupráca, hľadanie pokladu podľa šifier 

a indícií, párty v bazéne, v cene je program podľa ponuky, desiata, obed, olovrant, pitný režim 

denne, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, tričko 6 €, 7 € 

na mieste 

• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 209 €  

Poznámka: program 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 hotelaAgátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si 

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 stratenému pokladu, 

zoznamovacie hry, mapovanie priestoru v tímoch, výroba indiánskych kostýmov, indiánske 

maľovanie na tvár, jazdecká škola, zoznámenie sa s koníkmi, bezpečnostné pokyny, 

starostlivosť o koníky, hry Človeče len sa hnevaj, guľovance, indiánske loptičky, hry vo vode, 

hra Živé pexeso, zábavné centrum Kids House, stavanie lesodomu, ekologické budovanie 

lesného príbytku, hra na odvahu, šikovnosť, tímová spolupráca, hľadanie pokladu podľa šifier 

a indícií, párty v bazéne, v cene je program podľa ponuky, desiata, obed, olovrant, pitný režim 

denne, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, tričko 6 €, 7 € 

na mieste 
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• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 209 €   

Poznámka: program 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 hotelaAgátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si 

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 stratenému pokladu, 

zoznamovacie hry, mapovanie priestoru v tímoch, výroba indiánskych kostýmov, indiánske 

maľovanie na tvár, jazdecká škola, zoznámenie sa s koníkmi, bezpečnostné pokyny, 

starostlivosť o koníky, hry Človeče len sa hnevaj, guľovance, indiánske loptičky, hry vo vode, 

hra Živé pexeso, zábavné centrum Kids House, stavanie lesodomu, ekologické budovanie 

lesného príbytku, hra na odvahu, šikovnosť, tímová spolupráca, hľadanie pokladu podľa šifier 

a indícií, párty v bazéne, v cene je program podľa ponuky, desiata, obed, olovrant, pitný režim 

denne, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, tričko 6 €, 7 € 

na mieste 

• Zatúlané dobrodružstvá denný tábor 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: Bratislava 

Poplatok: 209 €   

Poznámka: program 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 hotelaAgátka, naučíš sa jazdiť na koníkoch ako pravý indián a vyrobíme si 

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 stratenému pokladu, 

zoznamovacie hry, mapovanie priestoru v tímoch, výroba indiánskych kostýmov, indiánske 

maľovanie na tvár, jazdecká škola, zoznámenie sa s koníkmi, bezpečnostné pokyny, 

starostlivosť o koníky, hry Človeče len sa hnevaj, guľovance, indiánske loptičky, hry vo vode, 

hra Živé pexeso, zábavné centrum Kids House, stavanie lesodomu, ekologické budovanie 

lesného príbytku, hra na odvahu, šikovnosť, tímová spolupráca, hľadanie pokladu podľa šifier 

a indícií, párty v bazéne, v cene je program podľa ponuky, desiata, obed, olovrant, pitný režim 

denne, doprava MHD, odborná starostlivosť, foto, poistenie voči úpadku CK, tričko 6 €, 7 € 

na mieste 

 

  Okres Nové Zámky 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Nové Zámky 94001, Turecká 35 
 Telefón: 035/6400143 

 Email: cpppapnz@gmail.com 

 Vedúci: Timea Valachová, PhDr., PhD. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Nové Zámky 

Poznámka: pondelok až piatok 8.00 - 14.00 hod. 
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  Okres Zlaté Moravce 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Zlaté Moravce 95301, A. Kmeťa 6 
 Telefón: 037/6421203 

 Email: cpppapzm@centrum.cz  Web: www.cpppapzm.sk 

 Vedúci: Radovan Štukovský, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce 

Poznámka: pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod. 

 

  Mesto Zlaté Moravce 

 Adresa: Zlaté Moravce 95301, 1. mája 2 
 Telefón: 0376321184 

 Email: cvczmsk@gmail.com  Web: maros213.wordpress.com 

 Vedúci: Dušan Husár, PaedDr. 

• Mestský denný letný tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce 

Vedúci: Jozef Zlatňanský, Mgr. cvczmsk@gmail.sk 

Telefón: 037/6321184 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: zabezpečené obedy v školskej jedálni, kompletný program, poistenie a doprava v 

cene 

• Mestský denný letný tábor 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce 

Vedúci: Jozef Zlatňanský, Mgr. cvczmsk@gmail.sk 

Telefón: 037/6321184 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: zabezpečené obedy v školskej jedálni, kompletný program, poistenie a doprava v 

cene 

• Mestský denný letný tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zlaté Moravce 

Vedúci: Jozef Zlatňanský, Mgr. cvczmsk@gmail.sk 

Telefón: 037/6321184 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021 Počet účastníkov: 40 

Poznámka: zabezpečené obedy v školskej jedálni, kompletný program, poistenie a doprava v 

cene 
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   Žilinský kraj 
   Celkový počet:  10 

 

  Okres Dolný Kubín 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času Laura 

 Adresa: Dolný Kubín 02601, Jánoškova 28 
 Telefón: 0904089467 

 Email: cvclaura.dk@gmail.com 

 Vedúci: Dagmara Čepelová, Mgr. 

• Denný tábor Puťák 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: ZŠ a SŠ 

Miesto konania akcie: Dolný Kubín 

Poplatok: 30 €, zľava: 25 € pre členov 

Vedúci: Dagmara Čepelová, Mgr. 

Telefón: 0904089467 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021 Počet účastníkov: 150 

 

  Okres Kysucké Nové Mesto 

  Celkový počet:  1 

 

  SYTEV 

 Adresa: Kysucké Nové Mesto 02401, Lipova 810/30 
 Telefón: 0910489591 

 Email: office@sytev.com  Web: www.sytev.sk 

 Vedúci: Lukáš Hrošovský 

• ICM offline 

Začiatok akcie: 01. 01.  Koniec akcie: 31. 12. 

Trvanie: celoročne, aj cez prázdniny   

Cieľová skupina: mládež 13 - 30 

Miesto konania akcie: Vajanského 221, Kysucké Nové Mesto 

Poplatok: zdarma 

Vedúci: Lukáš Hrošovský lukas@sytev.com 

Telefón: 0910489591 

Poznámka: denne 8:00 - 16:30 

• Mládežnícky tábor 

Začiatok akcie: 01. 07.  Koniec akcie: 16. 07. 

Trvanie: 6 dni  Cieľová skupina: mládež 13-17 rokov 

Poplatok: 200 €  Počet účastníkov: 30 

Vedúci: Lukáš Hrošovský lukas@sytev.com 

Telefón: 0910489591 

Termín nahlásenia do: 30. 04.  
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Poznámka: pre mládež z Kysuckého Nového Mesta a okolia v spolupráci s farnosťami KNM a 

Čadca 

• Návrat k tradíciam 

Začiatok akcie: 01. 07.  Koniec akcie: 31. 08. 

Trvanie: 60 dni  Cieľová skupina: deti a mládež 

Miesto konania akcie: Kysucké Nové Mesto 

Vedúci: Matúš Majlar, Bc. matus@sytev.com 

Telefón: 0904477593 

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: organizovanie pravidelných workshopov s cieľom vzdelávania sa v tradičných 

remeslách 

• Športové leto 

Začiatok akcie: 01. 07.  Koniec akcie: 31. 08. 

Trvanie: 60 dni  Cieľová skupina: mládež 13-30 rokov 

Miesto konania akcie: Kysucké Nové Mesto 

Vedúci: Matúš Majlar, Bc. matus@sytev.com 

Telefón: 0904477593 

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: organizovanie pravidelných športových aktivít na ihriskách v KNM 

 

  Okres Liptovský Mikuláš 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Liptovský Mikuláš 03101, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932/47 
 Telefón: 044/5522468 

 Email: cvclm@cvclm.sk  Web: www.cvclm.sk 

 Vedúci: Roman Králik, PhDr. 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Vedúci: Tibor Palach, Mgr. palach@cvclm.sk 

Termín nahlásenia do: 1.7.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Vedúci: Ján Bella bella@cvclm.sk 

Termín nahlásenia do: 6.7.2021  

Počet účastníkov: 45 

  



Strana 93 z 128 
 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Vedúci: Imelda Kollárová, Ing. kollarova@cvclm.sk 

Termín nahlásenia do: 12.7.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Vedúci: Ľuboš Maliňák, Mgr. malinak@cvclm.sk 

Termín nahlásenia do: 19.7.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Vedúci: Silvia Hrebíková, Mgr. hrebikova@cvclm.sk 

Termín nahlásenia do: 26.7.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Termín nahlásenia do: 2.8.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Prímestský letný tábor 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 15 rokov 

Miesto konania akcie: región Liptov 

Poplatok: 55 € 

Termín nahlásenia do: 9.8.2021  

Počet účastníkov: 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 94 z 128 
 

  Okres Martin 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Martin 03601, Andreja Kmeťa 22 
 Telefón: 043/4133651 

 Email: cvckamarat@gmail.com   

Web: www.cvckamarat.eu 

 Vedúci: Alena Leštinská, Mgr. 

• Prímestský letný tábor Balíček zážitkov 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 8 rokov 

Miesto konania akcie: okolie Martina 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 20 

• Prímestský letný tábor Dance work 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 8 rokov 

Miesto konania akcie: Martin 

Vedúci: Magdaléna Čujdíková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 15 

• Prímestský letný tábor Jazdenie od A po Z 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 9 rokov 

Miesto konania akcie: ranč Záturčie 

Vedúci: Elena Šmidtová, PaedDr. 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 15 

• Prímestský letný tábor Zápisky malého básnika 

Začiatok akcie: 2.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: od 8 rokov 

Miesto konania akcie: Martin 

Vedúci: Katarína Smolárová, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 10.6.2021 Počet účastníkov: 20 

 

  CK Wachumba 

 Adresa: Martin 03601, Pavla Mudroňa 1 
 Telefón: 043/3810740 

 Email: info@wachumba.eu 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 
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Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 
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• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denné tábory Bratislava 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: X Bionic Sphere 

Poplatok: 170 € 

Poznámka: ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť Wachumbu, no nevzdajú sa pohodlia detskej 

izby, pravý táborový program v najlepšom športovom stredisku, v cene je strava 3x denne, 

pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denný tábor na farme Ružomberok 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: denný tábor na farme, kde sa budeme starať o zvieratká a rastlinky, spoznávať 

krásy prírody a učiť sa jej porozumieť, hravou a zážitkovou formou budujeme u detí vzťah k 

prírode, v cene je strava 3x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denný tábor na farme Ružomberok 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: denný tábor na farme, kde sa budeme starať o zvieratká a rastlinky, spoznávať 

krásy prírody a učiť sa jej porozumieť, hravou a zážitkovou formou budujeme u detí vzťah k 

prírode, v cene je strava 3x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 
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• Denný tábor na farme Ružomberok 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: denný tábor na farme, kde sa budeme starať o zvieratká a rastlinky, spoznávať 

krásy prírody a učiť sa jej porozumieť, hravou a zážitkovou formou budujeme u detí vzťah k 

prírode, v cene je strava 3x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Denný tábor na farme Ružomberok 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 5-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 135 € 

Poznámka: denný tábor na farme, kde sa budeme starať o zvieratká a rastlinky, spoznávať 

krásy prírody a učiť sa jej porozumieť, hravou a zážitkovou formou budujeme u detí vzťah k 

prírode, v cene je strava 3x denne, pitný režim, animačný program, atrakcie, tričko, foto, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, poistenie proti úpadku CK, DPH 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: športovo-bicyklový tábor po cyklotrasách Turca, dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partiu ľudí, ktorých spájajú spoločne odšliapané 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: športovo-bicyklový tábor po cyklotrasách Turca, dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partiu ľudí, ktorých spájajú spoločne odšliapané 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Adventure 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 325 € 

Poznámka: športovo-bicyklový tábor po cyklotrasách Turca, dolinami Veľkej Fatry, zaži 

maximum pohybu, outdoorových atrakcií a partiu ľudí, ktorých spájajú spoločne odšliapané 

zážitky, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou, Senica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, vlastná pláž, veľa 

priestoru na kúpanie, animačný program a výlet do Aquaparku, v cene je ubytovanie, strava5x 

denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou, Senica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, vlastná pláž, veľa 

priestoru na kúpanie, animačný program a výlet do Aquaparku, v cene je ubytovanie, strava5x 

denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 7.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou, Senica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, vlastná pláž, veľa 

priestoru na kúpanie, animačný program a výlet do Aquaparku, v cene je ubytovanie, strava5x 

denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Aquarelax 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: Chata nad plážou, Senica 

Poplatok: 265 € 

Poznámka: oddychový tábor pri vode plný slnka a letnej pohodičky, vlastná pláž, veľa 

priestoru na kúpanie, animačný program a výlet do Aquaparku, v cene je ubytovanie, strava5x 

denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, 

odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 270 € 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 10.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 270 € 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Art 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 270 € 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Construktor 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2020 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tematikou, v ktorom tvoju obľúbenú videohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Construktor 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: nesnívaj o ideálnom lete, postav si ho spolu s kamošmi, lego tábor s Minecraft 

tematikou, v ktorom tvoju obľúbenú videohru prenesieme do reálneho sveta v horskej prírode, 

v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Dance 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: tanečný HipHop tábor s profesionálnymi lektormi tanca od Laci Strike, zaži ten 

najlepší prázdninový týždeň plný tanca, streetovej kultúry a zatancuj si aj s Laci Strike, v cene 

je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: Poniklec - Hronec 

Poplatok: 375 € 

Vedúci:  

Poznámka: najdlhší a najväčší teenagerský tábor, kde zažiješ akčný program a jedinečnú 

atmošku s vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: Poniklec - Hronec 

Poplatok: 375 € 

Poznámka: najdlhší a najväčší teenagerský tábor, kde zažiješ akčný program a jedinečnú 

atmošku s vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Evolution 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 13-19 rokov 

Miesto konania akcie: Poniklec - Hronec 

Poplatok: 375 € 

Poznámka: najdlhší a najväčší teenagerský tábor, kde zažiješ akčný program a jedinečnú 

atmošku s vedúcimi, ktorí ti rozumejú a s angličtinou, ktorá ťa nenudí, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie 

Poplatok: 345 € 

Poznámka: najlepšia táborová klasika s angličtinou, 14 dní rozprávkového príbehu, fantazie a 

dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Fantasy 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 14 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: RZ Podskalie 

Poplatok: 345 € 

Poznámka: najlepšia táborová klasika s angličtinou, 14 dní rozprávkového príbehu, fantazie a 

dobrodružstiev v nádhernom prírodnom areáli, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Floorball 

Začiatok akcie: 31.7.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-17 rokov 

Miesto konania akcie: športhotel Nesvady 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: športový letný floorballový tábor, pre tých, ktorí 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Football 

Začiatok akcie: 10.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8-16 rokov 

Miesto konania akcie: športhotel Nesvady 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: letný footballový tábor s certifikovanými trénermi, tu si najlepšie užiješ svoje 

športové leto, poctivé tréningy, našlapaný animačný program, profi vybavenie aj aquapark, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 270 € 

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s FUNangličtinou, FUNkamošmi a 

FUMdobrodružstvami, vstúp do krajiny Funfária, ktorá je otvorená všetkým deťom a ich 

nápadom, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Funfária 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 270 € 

Poznámka: najbláznivejší jazykový tábor detských radostí s FUNangličtinou, FUNkamošmi a 

FUMdobrodružstvami, vstúp do krajiny Funfária, ktorá je otvorená všetkým deťom a ich 

nápadom, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode, 

adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode, 

adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode, 

adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode, 

adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej prírode, 

adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je ubytovanie, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Hero 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-19 rokov 

Miesto konania akcie: chata Žiar, Rajecká Lesná 

Poplatok: 310 € 

Vedúci: Poznámka: airsoftovo-paintbolový tábor s nadupaným survival programom v horskej 

prírode, adrenalín a akciu tu zažiješ vo všetkom, lepšie je byť vždy pripravený, v cene je 

ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 390 €  Počet účastníkov: posledné voľné miesta 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s 

jazdeckým tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je 

ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 390 €  Počet účastníkov: posledné voľné miesta 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s 

jazdeckým tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je 

ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 390 €  Počet účastníkov: posledné voľné miesta 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s 

jazdeckým tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je 

ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Horses 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-17 rokov 

Miesto konania akcie: ranč u Bobiho 

Poplatok: 390 €  Počet účastníkov: posledné voľné miesta 

Poznámka: nepreseď leto doma, ale radšej na koni, zaži výnimočný tábor na ranči s 

jazdeckým tréningom a so starostlivosťou o kone, od ktorých sa ani nepohneš, v cene je 

ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov zo zahraničných škôl a stovky spokojných teenagerov 

každý rok, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov zo zahraničných škôl a stovky spokojných teenagerov 

každý rok, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Native 

Začiatok akcie: 7.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 12-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 305 € 

Poznámka: jazykový teenage tábor, kde sa zabávame a speakujeme len po anglicky, máme 

zahraničných lektorov, animátorov zo zahraničných škôl a stovky spokojných teenagerov 

každý rok, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Native junior 

Začiatok akcie: 3.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 275 € 

Vedúci:  

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, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Native junior 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 275 € 

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, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Native junior 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 8.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 7-13 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 275 € 

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, 

strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná 

starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Next 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 15-19 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: akčný zážitkový tábor 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program 

a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Parkour 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-16 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 290 € 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 10.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Pura Natura 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 14.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Gejdák 

Poplatok: 250 € 

Poznámka: letný eko tábor, ktorý vtiahne mladších 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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Minetstorm, ktorý kombinuje základy programovania, robotiky a zdravého 

pohybu v prírode, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Robotic 

Začiatok akcie: 25.7.2021  Koniec akcie: 1.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-15 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 285 € 

Poznámka: postav a naprogramuj si svojho robota, programovací tábor s robotickými 

stavebnicami Lego Minetstorm, ktorý kombinuje základy programovania, robotiky a zdravého 

pohybu v prírode, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 
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• Letný tábor Tatry Adventure 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Tatry Relax 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 
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• Letný tábor Teatro 

Začiatok akcie: 8.8.2021  Koniec akcie: 15.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 270 € 

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, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, 

zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Tennis 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8-19 rokov 

Miesto konania akcie: šport Motel Raketa 

Poplatok: 300 € 

Poznámka: tenisový tábor s profesionálnymi trénermi, vhodný pre začiatočníkov aj 

skúsenejších hráčov, máme kvalitné stredisko s tromi kurtmi, osvedčený koncept tréningov a 

športový program, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a 

atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči 

úpadku, DPH 

• Letný tábor Wačumbáčik 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre tých najmladších dobrodruhov, 

ktorí ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Wačumbáčik 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 24.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre tých najmladších dobrodruhov, 

ktorí ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Wačumbáčik 

Začiatok akcie: 1.8.2021  Koniec akcie: 7.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 5-8 rokov 

Miesto konania akcie: hotel Magura Chvojnica 

Poplatok: 240 € 

Poznámka: ideálny prvý letný tábor so spaním bez rodičov pre tých najmladších dobrodruhov, 

ktorí ešte potrebujú viac pozornosti a trpezlivosti, v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný 

režim, animačný program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do 

súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 
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• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 11.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 335 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný You 

Tube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 18.7.2021  Koniec akcie: 25.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 335 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný You 

Tube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor Youtuber & TikTok 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 22.8.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 10-18 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 335 € 

Poznámka: youtuberský tábor, kde budeš filmovať, strihať, editovať a plniť svoj vlastný You 

Tube, TikTok Channel, všetko pod taktovkou skúsených animátorov a známych Youtuberov, v 

cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, táborové 

tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, DPH 

• Letný tábor ZOOM 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 9-14 rokov 

Miesto konania akcie: penzión Brest Jasenská dolina 

Poplatok: 280 € 

Poznámka: vedátorský tábor, ktorý ponúka zaujímavé pokusy, pôtavých hostí, bádanie a hravé 

spoznávanie sveta okolo nás, ideálny pre mladé bystré mysle plné otázok prečo?, ako?, 

kde?...., v cene je ubytovanie, strava5x denne, pitný režim, animačný program a atrakcie, 

táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie CK voči úpadku, 

DPH 

• Rodinný tábor Family FunTime 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 17.7.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 4-99 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 225-265 € 

Poznámka: rodinný pobyt so zážitkovým táborovým programom zameraným na aktívne rodiny 

a ešte aktívnejšie deti, spoločný rodinný program aj relax pre rodičov, kým deti vybeháme my, 

rodič zaplatí 265 €, dieťa 225 €, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný 

program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie 

CK voči úpadku, DPH 
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• Rodinný tábor Family FunTime 

Začiatok akcie: 15.8.2021  Koniec akcie: 21.8.2021 

Trvanie: 7 dní  Cieľová skupina: 4-99 rokov 

Miesto konania akcie: Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 

Poplatok: 225-265 € 

Poznámka: rodinný pobyt so zážitkovým táborovým programom zameraným na aktívne rodiny 

a ešte aktívnejšie deti, spoločný rodinný program aj relax pre rodičov, kým deti vybeháme my, 

rodič zaplatí 265 €, dieťa 225 €, v cene je ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný 

program a atrakcie, táborové tričko, zdravotná starostlivosť, odmeny do súťaží, foto, poistenie 

CK voči úpadku, DPH 

 

  Okres Námestovo 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Námestovo 02901, Nám. A. Bernoláka 378/7 
 Telefón: 0911127111 

 Email: henrieta.snapkova@cpppapno.sk 

 Vedúci: PhDr. Zuzana, Matejčíková 

• Letná škola 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 2 týždne  Cieľová skupina: 1. - 4. ročník ZŠ 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Vedúci: Henrieta Šnapková, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: letná škola bude mať zameranie prostredníctvom hier a závaných aktivít žiakov, 

ktorí sa zdokonalia v čítaní a v iných školských úlohách 

 

  Okres Ružomberok 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Ružomberok 03401, I. Houdeka 2351 
 Telefón: 044/4342634 

 Email: cpppap@ppprk.sk 

 Vedúci: Michal Novák, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Ružomberok 

Poznámka: v pracovné dni od 8.00 - 14.00 hod. 
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  Okres Tvrdošín 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Trstená 02801, Československej armády 957/13 
 Telefón: 043/5392129 

 Email: cvc@cvctrstena.sk 

 Vedúci: Zdenka Abrahamová, Ing. 

• Letný pobytový tábor Liptov 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Liptovská Porúbka 

Poplatok: 110 € 

Vedúci: Zdenka Abrahamová, Ing. zdenka.abrahamova@cvctrstena.sk 

Telefón: 043/5392129 

Termín nahlásenia do: 28.5.2021  

Počet účastníkov: 34 

Poznámka: v cene pobytového tábora je cestovné, ubytovanie, strava 5x denne, vstupné, 

poistenie a pitný režim 

• Prímestský tábor Človečina 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Orava 

Poplatok: 35 € 

Vedúci: Stanislav Pňaček, Mgr. stanislaop@hotmail.com 

Termín nahlásenia do: 2.7.2021  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: na všetkých prímestských táboroch je zabezpečený teplý obed, účastníci musia mať 

vybavenú Preukážku na bezplatnú prepravu vlakom, musia predložiť tlačivá a prihlásenia do 

stanoveného termínu, v poplatkoch za prímestské tábory sú poplatky vrátane vstupného a 

cestovného autobusovou dopravou, všetky info najdete na www.cvctrstena.sk od 1.6.2021, v 

prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo nových opatrení budeme včas 

informovať na webe 

• Prímestský tábor Leto ešte nekončí 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trstená a okolie 

Poplatok: 35 € 

Termín nahlásenia do: 6.8.2021  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: na všetkých prímestských táboroch je zabezpečený teplý obed, účastníci musia mať 

vybavenú Preukážku na bezplatnú prepravu vlakom, musia predložiť tlačivá a prihlásenia do 

stanoveného termínu, v poplatkoch za prímestské tábory sú poplatky vrátane vstupného a 

cestovného autobusovou dopravou, všetky info najdete na www.cvctrstena.sk od 1.6.2021, v 

prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo nových opatrení budeme včas 

informovať na webe 
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• Prímestský tábor Na kolesách v CVČ 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 22.7.2021 

Trvanie: 4 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Trstená 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Lýdia Hrubcová, Bc. lydia.hrubcova@gmail.com 

Termín nahlásenia do: 9.7.2021  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: na všetkých prímestských táboroch je zabezpečený teplý obed, účastníci musia mať 

vybavenú Preukážku na bezplatnú prepravu vlakom, musia predložiť tlačivá a prihlásenia do 

stanoveného termínu, v poplatkoch za prímestské tábory sú poplatky vrátane vstupného a 

cestovného autobusovou dopravou, všetky info najdete na www.cvctrstena.sk od 1.6.2021, v 

prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo nových opatrení budeme včas 

informovať na webe 

• Prímestský tábor Putovanie Oravou 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Orava 

Poplatok: 35 € 

Vedúci: Silvia Kompanová sisaco@gmail.com 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: na všetkých prímestských táboroch je zabezpečený teplý obed, účastníci musia mať 

vybavenú Preukážku na bezplatnú prepravu vlakom, musia predložiť tlačivá a prihlásenia do 

stanoveného termínu, v poplatkoch za prímestské tábory sú poplatky vrátane vstupného a 

cestovného autobusovou dopravou, všetky info najdete na www.cvctrstena.sk od 1.6.2021, v 

prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo nových opatrení budeme včas 

informovať na webe 

• Prímestský tábor Step by step 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-15 rokov 

Miesto konania akcie: Orava 

Poplatok: 35 € 

Termín nahlásenia do: 30.7.2021  

Počet účastníkov: 30 

Poznámka: na všetkých prímestských táboroch je zabezpečený teplý obed, účastníci musia mať 

vybavenú Preukážku na bezplatnú prepravu vlakom, musia predložiť tlačivá a prihlásenia do 

stanoveného termínu, v poplatkoch za prímestské tábory sú poplatky vrátane vstupného a 

cestovného autobusovou dopravou, všetky info najdete na www.cvctrstena.sk od 1.6.2021, v 

prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo nových opatrení budeme včas 

informovať na webe 
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  Okres Žilina 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Žilina 01001, Predmestská 1613 
 Telefón: 041/5650018 

 Email: cpppapza@cpppapzilina.sk 

 Vedúci: Ivan Moravčík, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Žilina 

Poznámka: pondelok až piatok 8.00 - 16.00 hod. 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Teplička nad Váhom 01301, Školská 1007/16 
 Telefón: 0902062038 

 Email: cvcteplicka@azet.sk  Web: www.cvcteplickanadvahom.sk 

 Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. 

• Denný tábor Z každého rožka troška 

Začiatok akcie: 06. 07. 2021 Koniec akcie: 16. 07. 2021 

Trvanie: 9 dní  Cieľová skupina: 8  - 15 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: +421902062038 

Termín nahlásenia do: 02.07.2021 Počet účastníkov: 20 

• Denný tábor Rybička 

Začiatok akcie: 09.08.2021 Koniec akcie: 13. 08. 2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: do 6 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Anna Bolčeková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021 Počet účastníkov: 15 

• Futbalový kemp 

Začiatok akcie: 14. 07. 2021 Koniec akcie: 16. 07. 2021 

Trvanie: 3 dni  Cieľová skupina: 8. - 12. rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Juraj Maliňák, Bc. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021 Počet účastníkov: 20 

• Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 01. 07. 2021 Koniec akcie: 31. 08. 2021 

Trvanie: 18 dní  Cieľová skupina: 7. - 8. r. 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Juraj Maliňák, Bc. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021 Počet účastníkov: 15 
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Poznámka: pondelky, štvrtky od 15:30 - 17:00 

• Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 01. 07. 2021 Koniec akcie: 31. 08. 2021 

Trvanie: 26 dní  Cieľová skupina: do 30 r. 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Juraj Maliňák, Bc. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021 Počet účastníkov: 15 

Poznámka: utorky,  stredy,  piatky, 18:00 h -19:30 

• Leto s futbalom 

Začiatok akcie: 01. 07. 2021 Koniec akcie: 31.08. 2021 

Trvanie: 26 dní  Cieľová skupina: 15 - 19 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Termín nahlásenia: 30.06. 2021 

Vedúci: Ivo Kozák, Ing. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: Utorky, stredy, štvrtky 18.00 - 19.30 hod. 

• Prázdninová Rybička 

Začiatok akcie: 01. 07. 2021 Koniec akcie: 31. 08. 2021 

Trvanie: 20 dní  Cieľová skupina: do 6 rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Anna Jašíková, Mgr. cvctreplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: utorky a štvrtky od 09 : 00 do 12:00 

• Športové stredy 

Začiatok akcie: 01. 07. 2021 Koniec akcie: 31. 08. 2021 

Trvanie: 8 dní  Cieľová skupina: 8. - 12. rokov 

Miesto konania akcie: Teplička nad Váhom 

Vedúci: Anna Jašíková, Mgr. cvcteplickanv@gmail.com 

Telefón: 0902062038 

Termín nahlásenia do: 30.06.2021  

Počet účastníkov: 15 

Poznámka: stredy od 09:00 do 12:00 
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   Banskobystrický kraj 
   Celkový počet:  9 

 

  Okres Banská Bystrica 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Banská Bystrica 97401, Mládežnícka 34 
 Telefón: 048/4134751 

 Email: podatelna@cpppapbb.sk 

 Vedúci: Ľubomír Tichý, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Bystrica 97409, Tajovského 30 
 Telefón: 048/4153111 

 Email: junior@juniorbb.sk 

 Vedúci: Jarmila Lipková, Mgr. 

• Kade-tade denný tábor 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poplatok: 70 €   Počet účastníkov: 16 

Vedúci: Gabriela Selecká, Mgr. selecka@juniorbb.sk 

Poznámka: tábory sa uskutočnia v prípade uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID 19 a s 

dodržaním aktuálnych hygienických opatrení, termín prihlášok je 5 dní pred akciou alebo do 

naplnenia kapacity 

• Smejkovia denný tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poplatok: 70 €   Počet účastníkov: 16 

Vedúci: Žaneta Bursová, Mgr. z.bursová@juniorbb.sk 

Poznámka: tábory sa uskutočnia v prípade uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID 19 a s 

dodržaním aktuálnych hygienických opatrení, termín prihlášok je 5 dní pred akciou alebo do 

naplnenia kapacity 
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• Smelí výletníci denný tábor 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poplatok: 70 €   Počet účastníkov: 16 

Vedúci: Jana Hrabovská, Mgr. hrabovska@juniorbb.sk 

Poznámka: tábory sa uskutočnia v prípade uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID 19 a s 

dodržaním aktuálnych hygienických opatrení, termín prihlášok je 5 dní pred akciou alebo do 

naplnenia kapacity 

• Športová expedícia denný tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poplatok: 56 €   Počet účastníkov: 16 

Vedúci: Zlata Trubanová, Mgr. trubanova@juniorbb.sk 

Poznámka: tábory sa uskutočnia v prípade uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID 19 a s 

dodržaním aktuálnych hygienických opatrení, termín prihlášok je 5 dní pred akciou alebo do 

naplnenia kapacity 

• Týždeň v pohybe denný tábor 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-12 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Bystrica 

Poplatok: 70 €   Počet účastníkov: 16 

Vedúci: Ján Tomko, Mgr. tomko@juniorbb.sk 

Poznámka: tábory sa uskutočnia v prípade uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID 19 a s 

dodržaním aktuálnych hygienických opatrení, termín prihlášok je 5 dní pred akciou alebo do 

naplnenia kapacity 

 

  Okres Banská Štiavnica 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Banská Štiavnica 96901, L.Svobodu 40 
 Telefón: 0907598567 

 Email: cvcbanskastiavnica@centrum.sk  

Web: cvcbanskastianica,edupage.org 

 Vedúci: Janka Machilová, Mgr 

• Denný LT 

Začiatok akcie: 4.7.2021  Koniec akcie: 8.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-10 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 35 eur  Počet účastníkov: 40 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr fafrnkaren@centrum.sk 

Telefón: 0456911626, 0907598567 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  
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• Denný LT 

Začiatok akcie: 11.7.2021  Koniec akcie: 15.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-10 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 35 eur 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr fafrnkaren@centrum.sk 

Telefón: 0456911626, 0907598567 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 40 

• Denný LT 

Začiatok akcie: 14.7.2021  Koniec akcie: 18.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 10-15 rokov 

Miesto konania akcie: Banská Štiavnica 

Poplatok: 35 eur 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr fafrnkaren@centrum.sk 

Telefón: 0456911626, 0907598567 

Termín nahlásenia do: 20.6.2021  

Počet účastníkov: 40 

• Pobyt pri mori 

Začiatok akcie: 02.08.2021 Koniec akcie: 11.8.2021 

Trvanie: 10 dní  Cieľová skupina: Rodičia+deti 

Miesto konania akcie: Chorvátsko 

Poplatok: 350 €, Zľavy: 220 deti 

Vedúci: Janka Machilová, Mgr fafrnkaren@centrum.sk 

Telefón: 0456911626, 0907598567 

Termín nahlásenia do: 15.5.2021  

Počet účastníkov: 45 

 

  Okres Detva 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Detva 96212, Krpeľná 35 
 Telefón: 045/5454480 

 Email: cpppapdt@cpppapdt.sk  Web: www.cpppapdt.sk 

 Vedúci: Jana Micháliková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas leta 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Detva 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

• Stop Nude XV. (pobytový tábor) 

Začiatok akcie: 28.6.2021  Koniec akcie: 3.7.2021 

Trvanie: 6 dní  Cieľová skupina: deti ZŠ 

Miesto konania akcie: Ľubietová 

Poplatok: 120 €   

Počet účastníkov: 90 
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Poznámka: poplatok sa odvíja od sociálnej situácie v rodine, zľavy platia pre deti vo výchove 

starých rodičov, vo výchove matiek samoživiteliek, kde je viac súrodencov a pre zdravotne 

handicapovaných 

 

  Súkromné centrum voľného času 

 Adresa: Detva 96212, A. Bernoláka 20 
 Telefón: 0911368535 

 Email: maria.lesanekova@gmail.com 

 Vedúci: Mária Lešáneková, Mgr. 

• Letný prímestský tábor Tuláčik 1 

Začiatok akcie: 5.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 100 € 

Vedúci: Mária Lešáneková, Mgr. 

Telefón: 0911368535 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021  

Počet účastníkov: 45 

• Letný prímestský tábor Tuláčik 2 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: Detva Poplatok: 100 € 

Vedúci: Jozef Pavlov, Mgr. 

Termín nahlásenia do: 25.6.2021  

Počet účastníkov: 45 

 

  Okres Rimavská Sobota 

  Celkový počet:  3 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Rimavská Sobota 97901, Hviezdoslavova 441/10 
 Telefón: 047/5623543 

 Email: sekretariat@ppprs.sk 

 Vedúci: Mária Hudcová, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Centrum voľného času Relax 

 Adresa: Rimavská Sobota 97901, SNP 605/9 
 Telefón: 047/5624576 

 Email: cvcrelaxrs@gmail.com  Web: https://relaxrs.webnode.sk 

 Vedúci: Ivana Pivarníková, PaedDr. 
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• I. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dni 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 75 € 

Vedúci: Dana Spišáková, PaedDr. spisakova57@gmail.com 

Telefón: 047/5624691 

Poznámka: termíny tábora sa môžu meniť podľa pandemickej situácie a semaforu okresu 

• II. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 80 € 

Vedúci: Milan Mihók, Mgr. milanmi.mihok@gmail.com 

Telefón: 047/5624691 

Poznámka: termíny tábora sa môžu meniť podľa pandemickej situácie a semaforu okresu 

• III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní 

Miesto konania akcie: CVČ Poplatok: 80 € 

Vedúci: Ivana Pivarníková, PaedDr. 

Telefón: 047/5624576 

Poznámka: termíny tábora sa môžu meniť podľa pandemickej situácie a semaforu okresu 

 

  Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času 

 Adresa: Hnúšťa 98101, Francisciho 74 
 Telefón: 0905280564 

 Email: cvc.hnusta@gmail.com 

 Vedúci: Jana Paučová, Ing. 

• Chuť môjho kraja- LT s dennou dochádzkou 

Začiatok akcie: 12.07.2021 Koniec akcie: 16.07.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 7-12 rokov 

Miesto konania akcie: Hnúšťa 

Poplatok: 50 

Vedúci: Jana Paučová, Ing. jana.pauco@gmail.com 

Telefón: 0905280564, 0905280564 

Termín nahlásenia do: 29.05.2021 Počet účastníkov: 30 

 

  Okres Zvolen 

  Celkový počet:  1 

 

  Súkromné centrum voľného času Quo Vadis 

 Adresa: Zvolen 96001, I. Krasku 7 
 Telefón: 0940951691 

 Email: quvadis.zv@gmail.com 

 Vedúci: Miroslava Lenďáková, Mgr. 

 



Strana 121 z 128 
 

• Cestománia 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 8-14 rokov 

Miesto konania akcie: región Banská Bystrica 

Poplatok: 90 €, zľava: 5 € 

Vedúci: Miroslava Lenďáková miroslava.lendakova61@gmail.com 

Telefón: 0940951691 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021  

Počet účastníkov: 27 

Poznámka: cestovateľský tábor, denný mestský, každý deň sa cestuje na iné miesto, zľava 5 € 

pre súrodencov, počet účastníkov a realizácia jednotlivých táborov sa bude odvíjať od 

aktuálnej situácie a nariadení ohľadne COVID 19 

• Planéta zážitkov 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: ŠZŠ Zvolen 

Termín nahlásenia do: 13.8.2021  

Počet účastníkov: 27 

Poznámka: letná škola organizovaná v spolupráci s našim partnerom ŠZŠ Zvolen, prebieha 

ako obsahovo integrovaný tématický celok, v ktorom sa prepájajú aktivity jednotlivých 

vzdelávacích oblastí, počet účastníkov a realizácia jednotlivých táborov sa bude odvíjať od 

aktuálnej situácie, nariadení ohľadne COVID 19 

• Športovačka na vojačka 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: športový areál Hájik Lieskovec 

Poplatok: 75 €, zľava: 5 € 

Termín nahlásenia do: 3.8.2021  

Počet účastníkov: 60 

Poznámka: denný tábor pod vedením odborných garantov sa deti hravou formou zoznámia s 

jednotlivými druhmi športov, 5 € zľava za súrodenca, počet účastníkov a realizácia 

jednotlivých táborov sa bude odvíjať od aktuálnej situácie, nariadení ohľadne COVID 19 

• Zvieratkovo 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: 6-14 rokov 

Miesto konania akcie: Zvolen 

Poplatok: 90 €, zľava: 5 € 

Vedúci:  

Termín nahlásenia do: 20.7.2021 Počet účastníkov: 60 

Poznámka: denný mestský tábor organizovaný s našim partnerom Cenisterapia, deti budú mať 

možnosť zoznámiť sa s canisterapeutickými psíkmi a zároveň sa naučia zodpovednosti za 

zvieratká, zľava 5 € za súrodenca, počet účastníkov a realizácia jednotlivých táborov sa bude 

odvíjať od aktuálnej situácie, nariadení ohľadne COVID 19 
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   Prešovský kraj 
   Celkový počet:  5 

 

  Okres Bardejov 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Bardejov 08501, Štefánikova 8 
 Telefón: 054/4724928 

 Email: centrum@cpppap-bardejov.sk  Web: www.cpppap-bardejov.sk 

 Vedúci: Katarína Harňáková, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Bardejov 

Poznámka: pondelok až piatok 9.00 - 14.00 hod., klienti, žiaci, rodičia, učitelia nás môžu 

kontaktovať osobne, telefonicky, poprípade mailom 

 

  Okres Kežmarok 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Kežmarok 06001, Mučeníkov 4 
 Telefón: 052/4685532 

 Email: cpppapkezmarok@gmail.com 

 Vedúci: Iveta Vlčková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Kežmarok 

Poznámka: pondelok až piatok 8.00 - 14.00 hod. 

 

  Okres Sabinov 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Sabinov 08301, SNP 15 
 Telefón: 051/4522536 

 Email: centrum@cpppapsb.sk 

 Vedúci: Ľubica Richmanová, Mgr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Sabinov 

Poznámka: pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod. 
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  Okres Stará Ľubovňa 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času 

 Adresa: Stará Ľubovňa 06401, Farbiarska 35/ 
 Telefón: +421 524322991 

 Email: cvc@cvc.sk  Web: www.cvc.sk 

 Vedúci: Marta Hanečáková, PhD. 

• Cesta do trinástej komnaty - detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dní  Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Miesto konania akcie: Stará Ľubovňa 

Poplatok: 65.00 €, zľava: 55.00 € pre členov záujmových útvarov 

Vedúci: Jolana Sarnecká info@cvc.sk 

Telefón: +421 524322991, +421903010176 

Termín nahlásenia do: 15.6.2021 Počet účastníkov: 30 

Poznámka: Ak dieťa z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámi najneskôr 1 deň 

pred nástupom storno poplatok činí 5,- € 

• Zvieratkovo - detský prímestský tábor 

Začiatok akcie: 26.7.2021  Koniec akcie: 30.7.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 

• Folklorika 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 

• Hurá leto 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 

• Cestou-necestou 

Začiatok akcie: 2.8.2021  Koniec akcie: 6.8.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 

• Farmárik 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 

• Veselé všeličo 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Miesto konania akcie: CVČ Cieľová skupina: 6 - 12 rokov 

Poplatok: 80 €, 65 € pre členov ZÚ 
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  Okres Vranov nad Topľou 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Vranov nad Topľou 09301, Bernolákova 92 
 Telefón: 057/4423718 

 Email: cpppapvt@gmail.com 

 Vedúci: Bibiána Lancíková, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: Vranov nad Topľou 

Poznámka: pondelok až piatok 9.00 - 14.00 hod 

 

   Košický kraj 
   Celkový počet:  4 

 

  Okres Košice I 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Košice I 04001, Karpatská 8 
 Telefón: 055/6226615 

 Email: sekretariat@centrumke.sk 

 Vedúci: Tomáš Kríž, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: centrum bude zabezpečovať poradenské služby klientom v súlade s aktuálnymi 

protipandemickými opatreniami v pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Okres Michalovce 

  Celkový počet:  1 

 

  Centrum voľného času Strážske 

 Adresa: Strážske 07222, Družstevná 509 
 Telefón: +421915919652 

 Email: cvc@cvcstrazske.edu.sk   

Web: https://cvcstrazske.edupage.org/ 

 Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. 
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• Letný remeselný tábor pre deti-  I. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 6.7.2021  Koniec akcie: 9.7.2021 

Trvanie: 4 dni  Cieľová skupina: od 7 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske 

Poplatok: 55, zľava: 5 € zľava pre člena CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 19.6.2021  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Tábor pre deti, ktoré chcú zažiť niečo nové, nájsť nových kamarátov a vyskúšať  si 

tradičné ľudové remeslá. Týždenný pobyt dennou formou umožní deťom rozvíjať remeselné 

zručnosti zážitkovou formou a aktívne tráviť voľný čas počas prázdnin. Každý deň  bude 

zameraný na inú remeselnú techniku, ktorú si deti osvoja pod odborným vedením 

kvalifikovaných lektorov. Deti sa naučia trpezlivosti i vzájomnej spolupráci. Vyskúšajú  si 

prácu s hlinou, modelovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu, drôtikovanie, paličkovanú čipku, 

zhotovia si šperky. No nebudú chýbať ani hry, súťaže a výlet do aktraktívneho  Archeoparku v 

Hanušovciach. 

• Po stopách Indiánov - II. turnus mestského denného tábora 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: od 7 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske 

Poplatok: 55, zľava: 5 € zľava pre člena CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 19.6.2021  

Počet účastníkov: 20 

Poznámka: Celotýždňový tábor pre deti so zaujímavým programom, v ktorom  si užijú týždeň 

plný zábavy  a neopakovateľných zážitkov. Táborový program bude prepletaný príbehmi zo 

života a kultúry Indiánov. Vyrobia si indiánske čelenky, lapače snov a obyčajné kamienky 

premenia na milé obrázky. Nebude chýbať indiánsky stan teepe, v ktorom si budú môcť 

oddýchnuť ale i prečítať rôzne indiánske rozprávky. Napínavý týždňový pobyt detí vyvrcholí 

indiánskou táborovou hrou  a jazdeckým dňom na Ranči Klokočina. 

• Prázdninový kreatívny týždeň 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 7 - 14 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske 

Poplatok: 13 €, zľava: 3 € zľava pre člena CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 19.6.2021  

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. Denná dochádzka v 

trvaní 3 hodiny. Strava z vlastných zdrojov. 

  



Strana 126 z 128 
 

• Tenisové leto 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dni  Cieľová skupina: 9-15 rokov 

Miesto konania akcie: Strážske 

Poplatok: 13 €, zľava: 3 € zľava pre člena CVČ Strážske 

Vedúci: Marta Kordeľová, Mgr. kordelova@gmail.com 

Telefón: +421915919652 

Termín nahlásenia do: 19.6.2021  

Počet účastníkov: 15 

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. 

 

  Okres Rožňava 

  Celkový počet:  2 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Adresa: Rožňava 04801, Letná 44 
 Telefón: 058/4887060 

 Email: poradna@cpppaprv.sk 

 Vedúci: Peter Lörincz, PhDr. 

• Konzultácie a poradenstvo počas letných prázdnin 

Začiatok akcie: 1.7.2021  Koniec akcie: 31.8.2021 

Miesto konania akcie: CPPPaP 

Poznámka: pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod. 

 

  Základná škola 

 Adresa: Rožňava 04801, Pionierov 1 
 Telefón: 0918348875 

 Email: pionierka.zs@gmail.com   

Web: www.zspionierka.sk 

 Vedúci: Erika Fábiánová, PaedDr. 

• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 12.7.2021  Koniec akcie: 16.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Košický kraj 

Poplatok: 30 € 

Vedúci: Dávid Vaško, Mgr. david.vasko@zspionierka.sk 

Telefón: 0944468887 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021 Počet účastníkov: 30 

• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 19.7.2021  Koniec akcie: 23.7.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Košický kraj 

Poplatok: 30 €   Počet účastníkov: 30 

Vedúci: Marta Timárová, Mgr. marta.timarova@zspionierka.sk 

Telefón: 0944468887  Termín nahlásenia do: 30.6.2021  
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• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 9.8.2021  Koniec akcie: 13.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Košický kraj 

Poplatok: 30 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021  

Počet účastníkov: 30 

• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 16.8.2021  Koniec akcie: 20.8.2021 

Trvanie: 5 dní  Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Košický kraj 

Poplatok: 30 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021  

Počet účastníkov: 30 

• Letný denný tábor 

Začiatok akcie: 23.8.2021  Koniec akcie: 27.8.2021 

Trvanie: 5 dní Cieľová skupina: žiaci ZŠ 

Miesto konania akcie: Košický kraj 

Poplatok: 30 € 

Termín nahlásenia do: 30.6.2021  

Počet účastníkov: 30 
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