celodenný

PLAVECKÝ TÁBOR POZNÁVAJ A PLÁVAJ...
Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa celodenného plaveckého tábora pre deti vo veku 6 –12 rokov
v termíne 17. 8. – 21. 8. 2020 od 7.45 – 15.30 hod. Celodenný plavecký tábor pozostáva z tematického programu
a z výučby plávania (4x/týždeň) a z prekvapenia v podobe kajakového dobrodružstva. V rámci plaveckých tréningov
sa zdokonalíme v plaveckých zručnostiach a technikách, zasúťažíme si, vylovíme morské poklady, budeme sa plaviť
pirátskou loďkou....

17. 8. 2020

18. 8. 2020

19. 8. 2020

20. 8. 2020

21. 8. 2020

Kajakové
dobrodružstvo

Putovanie po
hradoch

Rozprávkový
les

Športový deň

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

Po tejto prechádzke
nás určite nebudú
bolieť nohy. Dozvieme
sa koľko hradov v okolí
Žiliny máme, kedy boli
postavené, kto v nich
býval a prečítame si aj
povesti, ktoré sa k týmto
tajomným miestam
viažu. Uvidíme ako hrad
kedysi vyzeral a vyzerá
dnes.

Ako hora
vznikla a život
skamenel…
Pani hora Prahora nám
porozpráva o vzniku
pohorí. Zahráme sa
hru ako život skamenel
a objavíme rastliny
a živočíchy zvečnené
v kameňoch. Toto
a ešte oveľa viac počas
návštevy Školy ochrany
prírody Malá Fatra.

Dnes nás čaká
dobrodružný výlet
za postavičkami
z rozprávok. Tancujúce
a spievajúce krokodíly,
tučniaci, šípová
Ruženka, Kubko
s Maťom, siedmi
trpaslíci či Krtko …
K tomu nielen nádherné
výhľady na hrad
Strečno, rieku Váh
a okolitú prírodu, ale
i zvieratká (veveričky,
zajace, prasiatka,
pštrosy, oslík…).

Súťažné družstvá si
zmerajú svoje sily nielen
v plaveckých, ale aj
v rôznych športových
disciplínach (lukostreľba,
prekážkový beh, skákanie
vo vreci ...).
Ktoré družstvo zvíťazí?

CENA: 140 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.eu
Celodenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 20 detí.
Zmena programu pri zmene epidemiologickej situácie a ďalších okolností vyhradená.

V cene: zmluvná alebo kombinovaná doprava, sprievodca,
pedagogický dozor, denný tematický program, vstupné,
desiata (ovocie), pitný režim, obed (polievka, hlavné jedlo,
nápoj), sladký olovrant, výučba plávania 4x, úrazové
poistenie, dezinfekcia.

