
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.

30. 7. 2021

Športový deň
Súťažné družstvá si 

najskôr zmerajú svoje 
sily nielen v plaveckých 
a rôznych športových 

disciplínach (lukostreľba, 
prekážkový beh, skákanie 

vo vreci ...), ale aj vo 
futbalovom turnaji. Ktoré 

družstvo zvíťazí?

Vážení rodičia,
Vážení rodičia, pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa celodenného plaveckého tábora pre deti vo veku 
6 –12 rokov v termíne 26. 07. – 30. 07. 2021 od 7.45 – 15.45 hod. Celodenný plavecký tábor pozostáva z výučby 
plávania (4x/týždeň/6h), hlavného tematického programu, z prekvapenia v podobe kajakového dobrodružstva. Počas 
celého týždňa sa deti môžu tešiť aj na tanečné vystúpenie STREET DANCE, príbehy uja včelára, život pltníka, hľadanie 
pokladu, orientáciu v teréne pomocou prírodných javov, bylinkovú miniškolu, kvízy, hádanky a množstvo súťaží. V rámci 
plaveckých tréningov sa zdokonalíme v plaveckých zručnostiach a technikách, zasúťažíme si, vylovíme morské poklady, 
budeme sa plaviť pirátskou loďkou....

26. 7. 2021

Kajakové 
dobrodružstvo

Akú silu má a čo 
všetko dokáže voda, 

zistíme počas návštevy 
v kajakovom klube... 

Pod vedením trénerov si 
vyskúšame, aký pocit je 
„pádlovať“ v ozajstnom 
kajaku. Vyskúšame raft 

i paddleboard. Čaká 
nás skvelá dobrodružná 

jazda, nechajte sa 
prekvapiť!

27. 7. 2021

Keď sa povie 
mokraď…

Dnes si predstavíme 
čo je to mokraď a jej 

funkcie, znázorníme si 
koľko vody máme na 
Zemi, započúvame sa 
do vodných melódií, 

spoznáme rôzne 
mokrade a fascinujúci 

svet rastlín a živočíchov. 
Vieš čo je hmyzí 

domček? Toto všetko 
a oveľa viac na návšteve 
v Škole ochrany prírody.

28. 7. 2021

Moja prvá 
kniha

Bol si už spisovateľom, 
grafi kom, ilustrátorom 
alebo vydavateľom? 

Vieš ako vznikne 
kniha? Ako vyzerala 
v minulosti a dnes? 
Všetky odpovede 

o knihách ako aj výroba 
vlastnej knihy nás čaká 
na zaujímavom podujatí 

v Žilinskej knižnici.

29. 7. 2021

Na návšteve 
u záchranárov

Dnes nás čaká 
zážitkové interaktívne 
školenie prvej pomoci 

v Slovenskom 
Červenom kríži. Pod 

vedením mladých 
záchranárov sa naučíme 
ako správne poskytnúť 

prvú pomoc kamarátovi, 
zavolať tiesňovú linku 
… rôznymi praktickými 
ukážkami a aktivitami.

CENA: 140 eur
V cene: zmluvná alebo kombinovaná doprava, sprievodca, 
pedagogický dozor, denný tematický a doplnkový program, 
vstupné, fi t desiata (ovocie), celodenný pitný režim, teplý 
obed v reštaurácii (polievka, hlavné jedlo, nápoj), sladký 
olovrant, výučba plávania trénermi plávania 4x až 6 hodín, 
úrazové poistenie, diplom, dezinfekcia.

PLAVECKÝ TÁBOR 26. 07. – 30. 07. 2021
celodenný


