
14. 8. 2020

Prekvapenie 
– Kajakové 

dobrodružstvo

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!

10. 8. 2020

Psíkovia
terapeuti

Čo to je canisterapia 
sa dozvieme počas 
návštevy Detského 

centra HAVINO. 
Uvidíme, čo všetko 

šikovné psíky dokážu 
a spoločne sa s nimi 

zahráme. 

11. 8. 2020

Na návšteve 
u záchranárov

V rámci exkurzie 
v Slovenskom 

červenom kríži zažijeme 
zážitkové dopoludnie 

prvej pomoci. 
Spolu s Mackom 

Lackom a kamarátmi 
z Červeného kríža sa 
naučíme ako správne 

poskytovať prvú pomoc, 
zavolať na tiesňovú 

linku, či pomôcť 
kamarátovi….

12. 8. 2020

Športové 
dopoludnie

Súťažné družstvá si 
zmerajú svoje sily nielen 

v plaveckých ale aj 
v rôznych športových 

disciplínach (lukostreľba, 
prekážkový beh, 

skákanie vo vreci ...). 
Ktoré družstvo zvíťazí?

13. 8. 2020

Na návšteve 
u policajtov

Čo všetko obnáša práca 
policajta sa dozvieme 

počas návštevy 
Mestskej polície. 

Uvidíme oblečenie 
policajtov a ich výstroj. 
Vyskúšame si, aké je 
to sedieť v policajnom 

aute a určite spustíme aj 
maják.

LETNÝ POLDENNÝ PLAVECKÝ TÁBOR 

„PLAVECKÁ MINIŠKOLIČKA“
Vážení rodičia,
pre Vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa poldenného plaveckého tábora pre deti vo veku 5 –10 rokov v termíne 
10. 8. – 14. 8. 2020 od 7.45 – 12.30 hod. Poldenný plavecký tábor pozostáva z tematického dopoludňajšieho 
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....

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 15 detí. Zmena programu vyhradená.

CENA: 95 eur
V cene: výučba plávania 4x, tematický 
a animačný program, fi t desiata, zmluvná doprava 
a vstupné podľa harmonogramu, diplom, úrazové 
poistenie, dezinfekcia.


