
Program tábora - Veľké dobrodružstvo indiánov 
7.7 – 13.7.2019 

 
Denný harmonogram: 
Budíček:  7:15  – 7:30, 7:45 rozcvička  
Harmonogram stravovania: 8:00 raňajky, 10:00 desiata, 12:30 obed, 16:00 olovrant, 18:00 večera  
Večierka: 22:00  
 
Tento program je informatívny a je určený LEN pre rodičov. Preto prosíme rodičov, aby deti 
neinformovali o programe vopred, aby mali deti prekvapenie.  

 

Deň Dopoludňajší program 
(9:00 – 12:00) 

Popoludňajší program 
(14:00 – 18:00) 

Večerný program 
(19:00 – 21:00) 

Nedeľa 
7.7. 

Príchod na Hotel Ružbachy  

• Ubytovanie a vybalenie: 
10:00 – 11:00  

• Uvítanie a zoznámenie sa 

• Predstavenie programu a 
denného harmonogramu  

• Predstavenie pravidiel 
tábora 

• Obed 12:00 

 

• Rozdelenie do družstiev 
13:00 

• Zoznamovacie hry 

• Práca v tímoch tvorba, vlajky, 
názvu tímu, pokrik. 

• Súťaženie v tímoch  

 

 

• Predstavenie kmeňov 

• Vyhodnotenie dňa 

• Indiánske tance a hry 

Pondelok 
8.7. 
 

• Súťaženie v tímoch 
(kmeňoch) 

• Loptové hry 

• Tvorivé dielne: vyrábanie 
čeleniek a špeciálnych 
indiánskych predmetov 

• Kúpanie sa v bazéne, hry 
v bazéne 

• Pyžamová párty 

• Súťaže  

• Anketa: najkrajšie 
pyžamo 

• Vyhodnotenie dňa 
 

Utorok 
9.7. 
 

• Výlet do prírody, turistika 
nenáročná  

• Vyrábanie tričiek, batikovanie 

• Súťaženie v tímoch 
(kmeňoch) 

• Kúpanie sa v bazéne 

• Loptové hry 
 

• Kvízový večer 

• Vyhodnotenie dňa 

• Spoločenské hry 

Streda 
10.7. 

• Dokončovanie tričiek 

• Tvorivé dielne výroba 
indiánskych náramkov 

• Spoločenské hry 

• Indiánska olympiáda 

• Jazdenie na koni 

• Opekačka 

• Vyhodnotenie dňa 

• Disko show 

• Súťaže 

• Nočná dobrodružná hra 
 

Štvrtok 
11.7. 
 

• Výlet na termálne kúpalisko • Výlet do okolia a návšteva 
centra Vyšné Ružbachy 

• Súťaženie v tímoch 
(kmeňoch) 

• Loptové hry 
 

• Voľný program – 
tvorivé dielne, loptové 
hry, spoločenské hry 

Piatok 
12.7. 
 

• Súťaženie v tímoch 
(kmeňoch) 

• Výlet do prírody 

• Bazénová party a hry 

• Loptové hry 

• Spoločenské hry 

• Vyhodnotenie dňa 

• Vyhodnotenie tábora 

• Fotografovanie 

• Záverečná disko party 
 

Sobota 
13.7. 

• Balenie 

• Príchod rodičov  
(10:00 -11:00) 

• Odchod domov  
 

• Spoločný odchod po dohode 
s rodičmi do Košíc 

 

 
Zmena programu vyhradená. V prípade zlého počasia sa budú aktivity konať v spoločenskej miestnosti. 
 



Doprava 
V prípade spoločnej dopravy budeme kontaktovať rodičov, ktorí prejavili záujem o spoločnú dopravu. 
Dohodneme spojenie alebo objednáme autobus. 
Spoločná doprava je za poplatok približne od 5 Eur do 10 Eur. 
 
 

Pravidlá a organizačné informácie 

Počas športového (outdoorového) programu je zakázané používať mobilne telefóny, tablety, či iné hracie 

konzoly.  

Čas na telefonovanie pre deti a rodičov je vyhradený každý deň medzi 13:00 - 14:00 a 18:00 - 19:00.  

Rodičia môžu volať hlavnému vedúcemu tábora na telefónne číslo 0944 960 050 alebo poslať správu na 

email lodka.nadeje@gmail.com. Odpíšeme priebežne.  

V prípade porušenia týchto interných pravidiel bude mobilný telefón odobratý a bude vrátený dieťaťu len 

počas osobného voľna.  

Mobilný telefón deti odovzdávajú na večernom programe a ráno ho dostanú späť z dôvodu, aby sa deti 

nehrali na mobiloch do rána a aby mali zabezpečený plnohodnotný spánok. 

 

Cenné veci ako napr. peňaženka, mobil, či iné osobné cennosti je možné si odložiť u hlavného 

vedúceho tábora. OZ Loďka nádeje nezodpovedá za poškodenie alebo stratu mobilu, či inej osobnej 

techniky alebo zariadenia detí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


