VYHODNOTENIE
letného tábora detí OŠaTV CVČ ELÁN „ POHOĎÁČIK“
Športom za zdravím – cestovaním za poznaním
20. 8. – 24. 8. 2012
ORGANIZÁTOR :

CVČ ELÁN – oddelenie ŠaTV, Ružomberok

TERMÍN KONANIA :

20. – 24. august 2012

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

20. - 22. augusta 2012

p. Maceková Iveta

20. - 24. augusta 2012

p. Mrázová Michaela

20. - 24. augusta 2012

Mgr. Kederová Zuzana

23. - 24. augusta 2012

ÚČASŤ :

deti
vedúce LT
spol u

DOPRAVA :

20 účastníkov
3 účastníčky
23 účastníkov

Čutkovská dolina – autobusom MHD Ružomberok
Poprad – vlakom Železničnej spoločnosti
B. Bystrica, Žilina , Oravská priehrada – minibusom z firmy p. Vladimíra Kmošku

POISTENIE :

poisťovňa UNIQA

FIN. ZABEZPEČENIE :

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

FIN. VYÚČTOVANIE :

viď prílohu

POZNÁMKA :

počas trvania LT neboli zaznamenané žiadne úrazy ani závažné ochorenia
účastníkov tábora

PROGRAM :
20. 8. 2012

CVČ ELÁN – ČUTKOVSKÁ DOLINA RUŽOMBEROK
-

21. 8. 2012

BANSKÁ BYSTRICA
-

22. 8. 2012

23. 8. 2012

24. 8. 2012

evidencia a kontrola dokladov účastníkov tábora
rozdelenie detí do skupín, vzájomné zoznamovanie sa
poučenie detí o bezpečnosti počas trvania tábora
zábavné hry a športové súťaže v Čutkovskej doline pri Černovej :
minifutbal, volejbal, vybíjaná, soft tenis, badminton, bingo, kroket,
hod loptou spoza hlavy obojruč, prekážkový beh...

kúpanie a plávanie v AQUALANDE v Banskej Bystrici
futbal a volejbal na športoviskách kúpaliska
súťaž Bingo

POPRAD
-

cestovanie vlakom do AQUA PARKU v Poprade
kúpanie a plávanie v bazénoch, tobogany, šmýkačky...
účasť na súťažiach a programe v areáli kúpaliska
prehliadka námestia v centre Popradu

-

kúpanie a plávanie na Krytej plavárni v Žiline
kúpanie, plávanie a tobogan na kúpalisku v Žiline
nákupy suvenírov v obchodnom centre Dubeň Žilina

-

plavba výletnou loďou po Oravskej priehrade
prehliadka expozícií na Slanickom ostrove umenia
prehliadka Oravského hradu v Oravskom Podzámku
spoločný obed účastníkov
vyhodnotenie činnosti v LT, odovzdanie suvenírov a rozlúčka s deťmi

ŽILINA

ORAVA

oddelenie ŠaTV CVČ ELÁN :

V Ružomberku 27. 8. 2012

Katarína Bajtalová

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

Iveta Maceková

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

Michaela Mrázová

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

