
Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto  

 
                                                                 Účastníkom mestského tábora 

                           Vybavuje: Behúňová                                   „ Túlavý autobus 2016“  

                 

 

Vec:   Pokyny k nástupu do letného tábora – „TÚLAVÝ AUTOBUS 2016“ 

 Vážení rodičia! 

 

Dostáva sa Vám do rúk program mestského tábora, do ktorého ste prihlásili  Vaše dieťa. 

Tábor pod názvom „Túlavý autobus“ organizujeme v dňoch 11.-15. júla 2016 – I. turnus 

                                                                                                    8.- 12. augusta    - II. turnus 

Každodenný zraz účastníkov tábora je v CVČ  od 7.30 do 8.00 hodiny . 

Návrat z jednotlivých výletov plánujeme približne do 15.30 hodiny. Deti si prevezmú 

rodičia pred CVČ Kysucké Nové Mesto, v prípade, že deti pôjdu domov samé, je nutné 

napísať súhlas rodiča. 
HARMONOGRAM TÁBORA SA V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA BUDE  UPRAVOVAŤ! 

Jednotlivé trasy sa v priebehu týždňa môžu vymeniť. 

 

   I. TURNUS  

pondelok -      BOJNICE - ZOO 

utorok     -      RAJEC – Betlehem, kalvária , kúpalisko Veronika                                                                                                                                                                                        

streda      -     TURZOVKA- Žifčáková 

štvrtok    -     ORAVA- plavba loďou  

piatok    -      KNM – Snežnica  -turistika – súťaže   

   

  II. TURNUS 

pondelok   -   BUDATÍN – STREČNO- hrad- Žilina  

utorok      -    MARTIN – skanzen slovenskej  dediny  

streda       -    LIPTOV – Demänovská jaskyňa  Slobody                                                                                                              

štvrtok      -   RAJEC – kúpalisko Veronika                                                                                                                 

piatok       -   KNM- Nesluša –turistika -rozhľadňa  Tábor - súťaže                                                 

 

V cene je zabezpečené:    Doprava, poistenie, pedagogický dozor, vstupné, teplý obed. 

Storno poplatky        :     Zrušenie účasti týždeň pred táborom – 100% ceny. V prípade  

                                        ochorenia  sa na základe lekárskeho potvrdenia  vráti                                          

časť poplatku. V inom prípade musí byť náhradník. 

Program                      :    bude trvať od 7.30 do 15.30 hodiny. Pre deti je zabezpečený  

                                          dozor, zraz detí je vždy v klubovni CVČ KNM. V prípade  

zlého počasia bude program a  činnosť upravená!!!      

Prosíme rodičov, aby dieťa bolo športovo oblečené a nezabudnite mu pribaliť 

nasledovné veci:  
- zdravotnú kartičku poistenca/môže byť aj fotokópia/, prehlásenie rodičov 

o bezinfekčnosti/príloha/ a potvrdenie od lekára /príloha/ 

- šiltovku alebo šatku, pri návšteve jaskyne sveter a tenšiu vetrovku 

- dostatočné množstvo tekutín, desiata / príp. vreckové na nákup/  

- pršiplášť alebo dáždnik / dážď môže prekvapiť/ 

- doporučujeme pevnú obuv- nie sandále! 

- plavky, uterák, krém na opaľovanie – igelitová taška na mokré veci –  

 

Veríme, že Vaše deti  spoznajú kúsok Slovenska, strávia príjemný pobyt 

s rovesníkmi a že nám počasie bude priať. Tešíme sa na stretnutie. 

      Vedúca tábora: Behúňová Anna, CVČ/ inf.: 4213294,0903478876/    

                                                                             

                                                                                             Mgr. K. Bendová 

V KNM, 16.6.2016                                                                 riaditeľ CVČ  

 

 


