VYHODNOTENIE
letného tábora detí OŠaTV CVČ ELÁN „ POHOĎÁČIK“
Športom za zdravím – cestovaním za poznaním
2. 8. – 6. 8. 2010

ORGANIZÁTOR :

CVČ ELÁN – oddelenie ŠaTV, Ružomberok

TERMÍN KONANIA :

2. – 6. august 2010

HODINA KONANIA :

denne od 8.00 hod. do 16.00 hod.

MIESTO KONANIA :

podľa denného programu

POPLATOK :

50,00 € na osobu

VEDÚCE TÁBORA :

p. Bajtalová Katarína
p. Maceková Iveta
p. Mrázová Michaela

ÚČASŤ :

deti
vedúce LT
spol u

20 účastníkov
3 účastníčky
23 účastníkov

DOPRAVA :

minibus zabezpečila firma p. Vladimíra Kmošku

POISTENIE :

poisťovňa UNIQUA

FIN. ZABEZPEČENIE :

CVČ ELÁN – sladkosti, ceny, MTZ
SPONZORI – ceny a suveníry
RZ pri CVČ ELÁN – doprava, poistenie, vstupné, občerstvenie

PROGRAM :

viď denný rozpis

02.08.2010

CVČ ELÁN
-

evidencia a kontrola dokladov účastníkov tábora
rozdelenie detí do skupín, vzájomné zoznamovanie
poučenie detí o bezpečnosti počas trvania tábora

LIPTOVSKÁ MARA
-

kúpanie, plávanie, opaľovanie
futbal, badminton, tenis, vybíjaná
súťaž : Bingo
súťaž : Stopár

WESTERNOVÉ MESTEČKO
-

03.08.2010

prehliadka mestečka
divadelné predstavenie v areáli mestečka
westernová show

AQUALAND BANSKÁ BYSTRICA
-

kúpanie, plávanie, opaľovanie
futbal, badminton, tenis, vybíjaná
súťaž : Riešenie osemsmeroviek a hlavolamov - Čo je to?,
Uhádni, čo vidíš !, Správny tip.

EURÓPA BANSKÁ BYSTRICA
-

04.08.2010

nákup suvenírov v nákupnom centre

AQUA – VODNÝ SVET DOLNÝ KUBÍN
-

kúpanie, plávanie, vírivky, tobogany

CVČ ELÁN
-

spoločenské hry v klubovni – človeče nehnevaj sa, šachy, dáma,
pexeso, meno-mesto-zviera-vec,
súťaž : Športové súťaže jednotlivcov – skok znožmo, hod na
cieľ, prekážková dráha, beh na krátkej trati

05.08.2010

MOTOKÁRY ZÁVAŽNÁ PORUBA
-

jazdenie na motokárach
súťaž : Rope skiping – preskoky cez švihadlo

KRYTÁ PLAVÁREŇ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
-

06.08.2010

návšteva plavárne
súťaž : Plavecké preteky

AQUAPARK TATRALANDIA
-

oddelenie ŠaTV CVČ ELÁN :

V Ružomberku 26.8.2010

kúpanie , plávanie, opaľovanie, tobogany
účasť na súťažiach aquaparku
súťaž : Kto vie, odpovie - hádanky
spoločný obed účastníkov
vyhodnotenie činnosti v LPT a rozlúčka s deťmi

Katarína Bajtalová

...................................................

Iveta Maceková

...................................................

Michaela Mrázová

...................................................

