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Program denných letných táborov 2019 

 

DÁTUM NÁZOV PODUJATIA/AKTIVITY 
MIESTO 

KONANIA/CENA 

ZODPOVEDNÝ 

ZAMESTNANEC 

01.-04.07.2019 KREaTECH raj I. 
CVČ PD/50 € 

(4 dni, 5. 7. št. sviatok) 

Mečiar 

Teslíková 

PROGRAM 

-   golfové ihrisko 

         -  výroba modelov podľa návrhov detí 

         -  návrh a tvorba papierovej koláže 

         -  lesopark - netradičné pohybové hry 

         -  hvezdáreň Partizánske 

  - športové hry na ihrisku 

01.-04.07.2019 Na gazdovstve 
CVČ PD/40 € 

(4 dni, 5. 7. št. sviatok) 

Dražová 

Sokolová 

PROGRAM 

- Návšteva Lesoparku, vytvorenie pracovných skupín (organizačné pokyny, bezpečnosť, 

zoznamka, oboznámenie sa s témou tábora). 

- Celodenný výlet na farmu Kúty, prehliadka farmy, vytvorenie farmárskych skupín – podľa 

záujmu detí, súťaže a vyhodnotenie.                                                                                                                                               

- Výlet do Bojníc, návšteva ZOO – práca v skupinách „ O zvieratách žijúcich v ZOO a na 

gazdovskom dvore“.                                                                                            

- Návšteva RKC Prievidza, tvorba Leporela „Na gazdovskom dvore“. Vyhodnotenie prác, 

ocenenie jednotlivcov. 

08.-12.07.2019 Z rozprávky do rozprávky CVČ PD/50 € 
Dražová 

Sokolová 

PROGRAM 

-  „Víly v čarovnom lese“ (organizačné pokyny, bezpečnosť, zoznamka, oboznámenie sa 

s témou tábora, návšteva Mestskej knižnice, návšteva Lesoparku, vytvorenie 4 

„kráľovských družín“, tvorba erbov )                                                      

- „Kone kráľa Conala“ (Vyšehradné, Ranč vo Vyšehradnom, ustajnenie koní, jazda na koni. 

Súťaž kráľovských družín na tému dňa)                                                         

- „Sokoliar Tomáš“ (Návšteva Bojníc, prehliadka dravcov – AQUILA, súťaž kráľovských 

družín na tému dňa, ukážka historického šermu „Bojník“)                          

- „Čarovná ceruzka“ (Hornonitrianske múzeum, Fontány mesta Prievidza, Prievidzský 

mestský park hľadanie prírodných materiálov na tvorbu masiek – súťaž kráľovských 

družín)                                                                                                      

- „Rozprávky o zvieratkách“ (Návšteva Mini ZOO v CVČ, výstava rozprávkových masiek, 

vyhodnotenie kráľovských družín, ocenenie jednotlivcov, stretnutie so spisovateľkou 

rozprákovej knihy o zvieratkách „Máša a Lili“ (autogramiáda),   opekačka – areál CVČ) 

15.-19.07.2019 KREaTECH raj II. CVČ PD/60 € 
Mečiar 

Teslíková 

PROGRAM 

         -   golfové ihrisko 

         -  výroba modelov podľa návrhov detí 

         -  návrh a tvorba papierovej koláže 

         -  lesopark - netradičné pohybové hry 

         -  hvezdáreň Partizánske 

         - športové hry na ihrisku 

22.-26.07.2019 Čarodejnícka akadémia 
CVČ PD/65 € 

(1 noc v CVČ) 

Cifríková 

Vidová 

PROGRAM 

- noc v Čarodejníckej akadémii (štvrtok – piatok, večera a raňajky v cene) 

- celotýždenný Trojčarodejnícky turnaj 

- čarodejnícky ples 
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- Svetový pohár v metlobale 

- celodenný výlet kúpalisko Dúha Partizánke   

- kúzlenie, výroba čarodejníckych nápojov, veľa zábavy, súťaženia a iných prekvapení 

s mladými dobrovoľníkmi CVČ 

- tričko pre účastníka 

- sokoliari Aquila Bojnice 

29.7.-2.8.2019 Lesné kráľovstvo 

RZ Púšť – (pobytový 

tábor/115 €; 

bez nocovania/67 €) 

Cifríková 

 

PROGRAM 

- celodenný výlet kúpalisko Dúha Partizánke  

- celotáborová hra „Záchrana Lesného kráľovstva“ 

- turnaj Lesných strážcov 

- lesná veselica DJ Petrom Pánom  

- stretnutie s elfami, trpaslíkmi, vílami, trolmi, duchmi  a inými lesnými bytosťami 

- táborák a opekačka 

- tričko pre účastníka 

- športové a zábavné súťaže s mladými dobrovoľníkmi CVČ 

29.7.-2.8.2019 Letná Fotoškola I. CVČ PD/65 € 
Malichová 

 

PROGRAM 

- základy práce s klasickým fotoaparátom 

- praktické fotografovanie 

- spracovávanie fotografií 

- zaujímavosti z histórie fotografie 

- výroba „Camery Obscury“ (čiernej skrinky), fotografovanie s čiernou skrinkou 

- výstava fotografií 

5.-9.8.2019 Letný tábor športovca CVČ PD/55 € 
Dzian 

Hrbíková 

PROGRAM 

- Lesopark (orientačný pretek) 

- Fačkovské sedlo (turistika, celodenný výlet) 

- Vyšehradné (výlet Montyranč) 

- Kúpalisko Partizánske (celodenný výlet) 

- branný pretek, súťaž o najvšestrannejšieho športovca) 

5.-9.8.2019 Letný ART ateliér CVČ PD/55 € 
Bencová 

 

PROGRAM 

- tvorba výrobkov z netradičných materiálov/ 

- kreatívne tvorenie rôznymi výtvarnými technikami, spolupráca s ARS PRO FEMINA 

- celodenný výlet Remäta, opekačka, športové hry 

- návšteva RKC – Tvorivé leto 

- lesopark (hry v prírode) 

- výlet vyhliadka Bojnice 

12.-16.8.2019 Detská letná akadémia CVČ PD/60 € 
Bencová 

Struhárová 

PROGRAM 

- celodenný výlet Bratislava – Markíza, výlet loďou – Devín (celodenný výlet) 

- Múzeum praveku/ZOO Bojnice (celodenný výlet) 

- návšteva HNM v Prievidzi, spojené s tvorivými dielňami 

- výlet Vodný svet Sebedražie – račia farma (celodenný výlet) 

- príprava projektu, odovzdávanie certifikátov v obradnej miestnosti MsÚ 

19.-23.8.2019 ZOO leto CVČ PD/50 € 
Struhárová 

Vidová 

PROGRAM 
- návšteva stálej expozície HNM „Príroda hornej Nitry“ 

- celodenný výlet nár. ZOO Bojnice 
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- Zookútik CVČ 

- Remäta – Okrasné rybníky 

- lesopark 

19.-23.8.2019 Letná Fotoškola II. CVČ PD/65 € 
Malichová 

 

PROGRAM 

- základy práce s klasickým fotoaparátom 

- praktické fotografovanie 

- spracovávanie fotografií 

- zaujímavosti z histórie fotografie 

- výroba „Camery Obscury“ (čiernej skrinky), fotografovanie s čiernou skrinkou 

- výstava fotografií 
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