
Šikovníček 60€
1. turnus 11. 7. – 15. 7. 2022 

Zameranie na výtvarné techniky
Tvorivá dielňa CVČ – výroba stojanu 

na perá,

celodenný výlet: Múzeum mincí a medailí 

v Kremnici, Tvorivá dielňa CVČ – maľba na

plátno, plaváreň Štiavničky, 

celodenný výlet: Terra Permonia v Banskej

Štiavnici, Slovenské múzeum máp Kynceľová,

tvorivá dielňa CVČ – výroba brošne

20222022

 Cestovateľ 60€ 
2. turnus 18. 7. – 22. 7. 2022

Zameranie na poznávanie a pohyb
Detský lesný chodníček Staré Hory, celod

enný výlet:

Donovaly – Habakuky, pohybovo-interaktí
vne hry 

v CVČ, detské zábavné centrum – Bounce Park,

celodenný výlet: Lesnícke a drevárske m
úzeum vo

Zvolene, návšteva Literárno-hudobného m
úzea v

Štátnej vedeckej knižnici
 

Šporťáčik 60€
3. turnus 25. 7. – 29. 7. 2022 

Zameranie na športové aktivity
Profi Bowling, športové súťaže v CVČ,

lezecká stena Pavúk, celodenný výle
t:

Bystrianska jaskyňa, celodenný výlet
:

kúpalisko Turčianske Teplice, detské

zábavné centrum – Club Café Family,
Európa Cinemax

 

Klusáčik 50€ 
+ poplatok za lekcie jazdenia 45€

4. turnus 1. 8. – 5. 8. 2022  

Zameranie na výuku jazdy 
na koni a poníkovi

Dopoludnia: Jazdecká škola v Ľubie
tovej –

výuka jazdenia na koníkoch a poník
och,

Odpoludnia: Vila Dominika Skuteckého,

tvorivá dielňa CVČ – výroba kľúčen
ky,

Laser Arena, Európa Cinemax

Poznávateľ 60€
5. turnus 8. 8. – 12. 8. 2022 

Zameranie na športové a turistické aktivity
Športová olmypiáda, lezecká stena Pavúk, celodenný

výlet: Detská ferata – Zvonička Nová Baňa, Náučný

chodník Jakub, Bedmintonové centrum YONEX aréna,

celodenný výlet: Lesnícky skanzem – Vydrovská dolina

– Čierny Balog, turisticko-náučný chodník Se
rpentíny

Urpín, Profi Bowling
 

Pre dievčatá a
chlapcov 
od 7 rokov

Prihlasovanie na letné
tábory je možné iba osobne 
v CVČ od 9. 5. 2022 od 9:00

Tešíme sa na Vás

Letné tábory

V cene táborov je zahrnuté:

odborný pedagogický dozor, denne teplý ob
ed, denný

program, výlety, cestovné, vstupné, drobné ceny,

materiál na činnosť. Cena nezahŕňa poisten
ie

dieťaťa. Program môže byť upravený na základe

aktuálne platných pandemických opatrení, počasia a

záujmom detí. V prípade záujmu sledujte aktuálne

informácie na našej webovej stránke.


