
5. 8. 2022

Športovo-
zážitkový deň – 
Volanie divočiny

Súťažné družstvá 
si prostredníctvom 

pohybového príbehu 
zmerajú svoje sily nielen 

v plaveckých ale aj 
rôznych športových 

disciplínach (lukostreľba, 
minigolf, kuželky, 

prekážkový beh, skákanie 
vo vreci ...). Ktoré 
družstvo zvíťazí?

1. 8. 2022

Dobrodružný 
deň – 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! 

2. 8. 2022

Kreatívny deň 
– Kamienkové 

zvieratká

Dnes po plávaní máme 
tvorivé dopoludnie. 
Ako ozajstní maliari 

v súťažných družstvách 
premeníme kamienky 
na veselé zvieratká: 

žabky, vtáčiky, včielky, 
slimáčiky, rybičky… 

3. 8. 2022

Náučný deň 
– Návšteva 
MINIZOO

Ako žije dikobraz, 
korytnačka, fretka, 
opička, psík... sa 

dozvieme počas návštevy 
MiniZOO. Starostlivý ujo 

a budúca veterinárka 
pridajú aj niekoľko rád 
ako sa správne starať 

o zvieratká.

4. 8. 2022

Zábavný 
deň – Letný 

zvieratkovský 
karneval

Najskôr si vyrobíme 
karnevalové masky 

zvieratiek: medvedíka, 
opicu, pandu, zajačika, 

žabku, líšku, psíka či 
mačičku… Karneval 

a skvelá zábava 
zvieratiek môže začať! 

Nebude chýbať 
karnevalová tombola 

a zvieratkovské fotenie.

LETNÝ POLDENNÝ PLAVECKÝ TÁBOR 

PLAVECKÁ MINIŠKOLIČKA S TÉMOU ZVIERATKÁ

Vážení rodičia,
pre Vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa poldenného plaveckého tábora pre deti vo veku 5 –10 rokov v termíne 
1. 8. – 5. 8. 2022 od 7.45 – 12.30 hod. Poldenný plavecký tábor pozostáva z tematického dopoludňajšieho 
programu, z výučby plávania (4x/týždeň/5h) 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 v prípade zmeny epidemiologickej situácie a ďalších okolnosti vyhradená. 

CENA: 110 eur
V cene: výučba plávania trénermi plávania 4x až 
5 h, tematický a doplnkový program, fi t desiata, 
zmluvná alebo kombinovaná doprava, vstupné 
podľa harmonogramu, pedagogický dozor, diplom, 
úrazové poistenie, táborová šiltovka.


