LETNÝ POLDENNÝ PLAVECKÝ TÁBOR

„PLAVECKÁ MINIŠKOLIČKA“
Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa poldenného plaveckého tábora pre deti vo veku 4 –12 rokov v termíne
12. 8. – 16. 8. 2019 od 7.45 – 12.30 hod. Poldenný plavecký tábor pozostáva z tematického dopoludňajšieho programu,
ktorý každý deň odštartujeme prechádzkou naboso po chodníku zdravia. Chôdzou po rôznych druhoch materiálov
(piesok, listy, šišky...) si posilníme klenbu nôh? A potom nás čaká ten pravý plavecký tréning. Zdokonalíme sa
v plaveckých zručnostiach a technikách, zasúťažíme si, vylovíme morské poklady, budeme sa plaviť pirátskou loďkou....

12. 8. 2019

13. 8. 2019

14. 8. 2019

15. 8. 2019

16. 8. 2019

Papierový
porcelán

Rozprávkový
okruh mestom
Žilina

Hľadáme
poklad

Ako žijú
zvieratká

Superstar
a disco

Dnes budeme hľadať
stredoveký poklad
v Budatínskom parku,
ktorý je najstarším
parkom nášho regiónu.
Zistíme, ktorý strom
je v parku najstarší,
najväčší a ktorý
najkrajšie vonia.

Ako žije dikobraz,
korytnačka, fretka,
opička, psík... sa
dozvieme počas
návštevy MiniZOO.
Starostlivý ujo pridá
aj niekoľko rád ako
sa správne starať
o zvieratká.

Dopoludnie bude patriť
hľadaniu novej superstar
spomedzi plavcov
a záver tábora sa
nezaobíde bez riadnej
diskotéky.

Máte chuť na čaj alebo
horúcu čokoládu alebo
latte alebo kávu? Bojíte
sa, že by sa vám vzácny
porcelán rozbil?
Nech sa páči,
ponúkame vám
porcelán tohto storočia,
nerozbitný, ľahučký ako
pierko, inovatívny v tvare
i povrchovej úprave.

S princeznou
z rozprávky navštívime
tajomné zákutia nášho
mesta. Dozvieme sa,
prečo jedna z ulíc
je Pivovarská, aké
tajomstvo ukrývajú
žilinské katakomby
či Burianova veža.
Navštívime aj žilinskú
radnicu či mestské
divadlo. Ktoré družstvo
nakreslí Burianovu
vežu?

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 15 detí. Zmena programu vyhradená.

CENA: 90 eur
V cene: plávanie až 7,5 hodiny, tematický
a animačný program, ﬁt desiata, doprava
a vstupné podľa harmonogramu, diplom, úrazové
poistenie.

