
Trojtýždňový prímestský letný tábor 
pre deti od 7 do 15 rokov

    O deti sa budú starať šiesti animátori: vedúce tábora – Bc. Sandra 
Geschwandtnerová 0918 770 462, Bc. Nikola Kažimírová 0948 391 002, 
zdravotníci – Peter Michalík, Viktória Siheľská, animátori – Natália Dadejová, 
Bc. Alexander Fedor
    Akcia sa daný deň koná iba ak príde minimálne 15 detí.
    Na výlety, kde je počet detí obmedzený, je potrebné účasť nahlásiť na 
e-mailovej adrese taborkrasna2020@gmail.com
    V prípade zlého počasia je pre deti pripravený zaujímavý náhradný program.
    Zabezpečené je aj drobné občerstvenie, odmeny za výhry v súťažiach, na 
výletoch cestovné lístky a vstupné.
    Na výlet, kde sa bude opekať je potrebné, aby si deti doniesli klobásky, 
špekačky, slaninku, horčicu a iné dobroty.
    Na kúpaliská je potrebné, aby si deti doniesli plavky, deku, osušku a veci na 
prezlečenie. V prípade zlého počasia sa ide do AQUACITY Poprad.
    Na cyklistický výlet si deti musia doniesť prilbu a reflexný prvok.
    Stretnutie na každý výlet je pred kaštieľom.
    Prosíme, aby sa rodičia a členovia rodiny nezúčastňovali výletov!
    Na každý deň si deti so sebou pribalia prefotenú kartičku poistenca s tel. 
číslom na rodiča, jedlo a pitie na celý deň, vreckové a dobrú náladu.
     Je nutné, aby ste odhlásili dieťa z výletov, na ktoré je vopred nahlásené a 
nemôže sa ho zúčastniť z akýchkoľvek dôvodov. Takisto je potrebné nahlásiť 
akúkoľvek zmenu (výmenu detí a pod.).

Trojtýždňový prímestský letný tábor 
pre deti od 7 do 15 rokov

INFORMÁCIE



Štvrtok:     Spišský hrad + Monkeyland
                   Obmedzený počet detí - 43
                   Poplatok: 7 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod: 18:00
                   Cesta autobusom. Na tento výlet je potrebné sa 
                    nahlásiť.
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Trojtýždňový prímestský letný tábor 
pre deti od 7 do 15 rokov

PROGRAM

TERMÍN 10. 8. – 14. 8. 2020
Pondelok:  Túra – Zamkovského chata
                    Poplatok: 6 €
                    Odchod: 6:45
                    Predpokladaný príchod: 19:00
                    Cesta MHD a vlakom – KARTIČKA NA VLAK!
Utorok:      Biokúpalisko Sninské rybníky – LEN PLAVCI!!
                    Obmedzený počet detí - 43
                    Poplatok: 5 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 19:00
                    Cesta autobusom. Na tento výlet je potrebé sa 
                     nahlásiť.
  Piatok        Pátračka v Krásnej (opekačka)

                   Poplatok: 4 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod: 16:00
                   Tento deň bude plný zábavy a hier, pôjdeme                   
                   po stopách nebezpečných lupičov. 

TERMÍN 27.7. – 31.7. 2020
Pondelok: Túra - Drienková skala (opekačka)
                    Poplatok: 4 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 18:00
                    Cesta MHD a vlakom – KARTIČKA NA VLAK!

Utorok:      Oravský hrad
                    Obmedzený počet detí - 43
                    Poplatok: 6 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 19:00
                    Cesta autobusom. Na tento výlet je potrebné   
                     sa nahlásiť. 

Streda:      Kúpalisko Červená hviezda (Košice) - 
                     LEN PLAVCI!!
                   Poplatok: 5 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod: 19:00
                   Cesta MHD.      

Štvrtok/Piatok: DVOJDŇOVÝ VÝLET – Vihorlat
                    Obmedzený počet detí - 43
                   Poplatok: 20 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod v piatok o 16:00
                   Cesta autobusom. Na tento výlet je potrebné                                    
                    sa nahlásiť. V cene je zahrnutý obed, večera,      
                   raňajky a obed. Deti si so sebou môžu zobrať   
                   plavky.TERMÍN 3. 8. – 7. 8. 2020

Pondelok:  Farma VÝCHODNÁ
                    Obmedzený počet detí - 43
                    Poplatok: 6 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 19:00
                    Cesta autobusom. 
                    Na tento výlet je potrebné sa nahlásiť. 
Utorok:       AQUACITY Poprad - LEN PLAVCI!!
                    Obmedzený počet detí - 40
                    Poplatok: 8 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 20:00
                    Cesta MHD a vlakom – KARTIČKA NA VLAK! 
                     Na tento výlet je potrebné sa nahlásiť.

Streda/Štvrtok: DVOJDŇOVÝ VÝLET –Drienica
                    Obmedzený počet detí - 43
                   Poplatok: 20 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod vo štvrtok o 16:00.
                   Cesta autobusom. Na tento výlet je potrebné                                    
                    sa nahlásiť. V cene je zahrnutá večera, raňajky
                   a obed. V deň príchodu sa bude na obed   
                   opekať a deti si so sebou môžu zobrať plavky.

Piatok:       Cyklovýlet – Lesopark Furča (opekačka)
                   Poplatok: 3 €
                   Odchod: 7:45
                   Predpokladaný príchod: 18:00
                   Na tento výlet je potrebné, aby dieťa malo  
                   prilbu a reflexný prvok.

Streda:       Hájske vodopády 
                    Poplatok: 4 €
                    Odchod: 7:45
                    Predpokladaný príchod: 18:00
                    Cesta MHD  a vlakom – KARTIČKA NA VLAK!


