
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.

12. 8. 2022

Športovo-
zážitkový deň 

Prostredníctvom 
pohybového príbehu 
a indícií budeme plniť 

športové disciplíny 
(minigolf, šípky, 

lukostreľba, prekážkový 
beh, skákanie vo 

vreci ...). Ktoré družstvo 
bude najrýchlejšie? 

A ktoré vyhrá futbalový 
turnaj? 

Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa celodenného plaveckého tábora pre deti vo veku 6 –13 rokov v termíne 
25. 7. – 29. 7. 2022 od 7.45 – 15.45 hod. Celodenný plavecký tábor pozostáva z výučby plávania (4x/týždeň/5h), 
hlavného tematického programu, z prekvapenia v podobe kajakového dobrodružstva. Počas celého týždňa sa deti 
môžu tešiť aj na tanečné vystúpenie STREET DANCE, tvorivé dielne (maľujeme na sklo), 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....

8. 8. 2022

Letné 
dobrodružstvo 

na kajakoch
Zažijeme plavbu 

v kajaku…. Zistíme, 
akú silu má a čo 

všetko dokáže voda. 
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!

9. 8. 2022

Za rytierom 
Burianom…

Cestou na Burianovu 
vežu uvidíme 3D maketu 
Žiliny, Žilinu na starých 
mapách, vypočujeme 
si legendu o rytierovi 
Burianovi a dozvieme 

sa aj rôzne zaujímavosti 
o Burianovej veži. 

Na záver nás čakajú 
nádherné výhľady na 
naše mesto a malé 

prekvapenie. 

10. 8. 2022

Zo života 
pltníka

O histórii pltníctva až 
po súčasnosť nám 

porozpráva pravý pltník. 
Dozvieme sa, kedy 

pltníctvo vzniklo, načo 
slúžili plte a kedy je 

datovaný zánik pltníctva. 
Viete, aký je rozdiel 

medzi kompou a plťou? 
A práve kompou sa 

prevezieme na druhý 
breh Váhu, postavíme si 
vodný mlyn a naučíme 
sa orientovať v prírode 
pomocou prírodných 

javov. 

11. 8. 2022

Vtáčí život
Viete podľa čoho 

spoznáme vtáky? Čo 
vyjadrujú hlasy vtákov? 
Čo je hniezdenie a aké 
druhy hniezd poznáme? 
Prečo sa vtáky sťahujú 

a čo ich ohrozuje? Čo je 
vtáčia kriminalita a ako 
im môžeme pomôcť? 
Zahráme si aj vtáčie 
bingo. Toto všetko 

a oveľa viac na návšteve 
v Škole ochrany prírody.

CENA: 160 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/5 hodín, 
úrazové poistenie, diplom, táborová šiltovka.

PLAVECKÝ TÁBOR 8. 8. – 12. 8. 2022

celodenný


