PLAVECKÝ TÁBOR
Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa 5-denného prázdninového tábora pre deti vo veku 6 – 12 rokov
v termíne od 19. 8. – 23. 8. 2019 od 8.00 – 15.30 hod.

19. 8. 2019

20. 8. 2019

21. 8. 2019

22. 8. 2019

23. 8. 2019

Od semienka
k rastlinke
a včielkam...

Muzikoterapia
(Krystalia)

Kajakové
dobrodružstvo II

Budatínska
vyhliadka

Na farme

Aké účinky
sprostredkúva hudba,
jej rytmus, tempo či
melódia sa dozvieme
počas zaujímavej
návštevy Krystalie.
Čaká nás koncert
tibetských mís, hra na
cundrume... a určite si
to vyskúšame. Bude to
nezabudnuteľný zážitok!

Akú silu má a čo
všetko dokáže voda,
zistíme počas návštevy
v kajakovom oddieli...
Pod vedením trénerov si
vyskúšame, aký pociť je
„pádlovať“ v ozajstnom
kajaku. Čaká nás skvelá
dobrodružná jazda,
nechajte sa prekvapiť!

Dnes navštívime jednu
z najstarších pamiatok
v Žiline Budatínsky hrad.
Cestou za poznaním
nás čaká skutočný
zážitok - unikátna
vyhliadka na všetky
svetové strany. Podarí
sa nám poskladať
papierový hrad? Ktoré
družstvo zvíťazí?

Dnes sa s deťmi
pozrieme na to, ako
sa z malého semienka
stane rastlina. Čím
sa semienka odlišujú
a prečo z niektorých
vyrastie strom a z iných
kvietky a aký zaujímavý
je svet včiel... Toto a ešte
oveľa viac na návšteve
v Žilinskej knižnici

Na malebnej farme
rodinného typu uvítajú
každého, kto má rád
prírodu a zvieratká. Tých
tu majú neúrekom –
kone, kozy, prasiatka,
zajace, kačičky, holuby.
Ujo farmár nám prevedie
svetom farmy. Budete to
dobrodružstvo!

CENA: 135 eur
BLIŽŠIE INFORMÁCIE, PRIHLÁŠKY A PODMIENKY ÚČASTI:
DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.,
Tel.: 0903 128 715
Produkt bol pripravený v spolupráci s Carpe Diem zážitkovou cestovnou agentúrou BEMA
Slovakia, s.r.o Žilina. www.bemaslovakia.sk
Celodenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 20 detí. Zmena programu vyhradená.

V cene: doprava, sprievodca, pedagogický
dozor, denný tematický program vstupné, desiata
(ovocie), pitný režim, obed (polievka, hlavné jedlo,
nápoj), sladký olovrant, výučba plávania, úrazové
poistenie.

