
Program 
Youtube camp Bojnice Bajč 

14 – 20.7.2019 
 

Denný harmonogram: 
Budíček:  7:15  – 7:30, 7:45 rozcvička.  
Strava: 8:00 raňajky, 10:00 desiata, 12:30 obed, 16:00 olovrant, 18:00 večera, 21:00 neskorá 
večera pre hladošov. 
Večierka o 22:00.  
 
Program je informatívny, pre rodičov, a preto Vás prosíme, aby ste deťom program neukazovali, 
pretože je to pre nich prekvapenie. 

 

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

Popoludňajší program 
(14:00 – 18:00) 

Večerný program 
(19:00 – 21:00) 

Nedeľa 
14.7. 

 
Príchod na RZ Bajč Bojnice) 
(okres Prievidza) 15:00 do 16:30  
 
Ubytovanie a vybalenie: 15:00 – 
16:30 

Začiatok programu 16:30 až 
17:00 

 Oboznámenie sa 
s programom 

 Denný režim  

 Pravidlá 

 Rozdelenie detí do 
tímov 
 

 

 Zoznamovacie hry 

 Práca v tímoch, 
tvorba: vlajky, 
pokriku, názvu 
tímu. 

 Predstavenie 
tímov 

 Hra: nájdi svojich 
animátorov 
(dobrodružná 
nočná hra ) 

Pondelok 
15.7. 
 

 Workshop  s youtubermi 

 Iné Worshopy (napr. tanečný, 
športový, dramatický) 

 Základy natáčania a strihania 
videí 

 Celodenná úloha: točenie 
vlogu 

 Diskusia s youtuberom 
(QaA) 

 Súťaženie v tímoch  

 Strihanie videí 

 Loptové hry 

 Prezentácia vlogov 
detí 

 Úvodná diskotéka 

 Pyžamová párty 

 súťaže  

 anketa: najkrajšie 
pyžamo 
 

 

Utorok 
16.7. 
 

 Natáčanie sketchu a paródie 

 Workshopy 

 Súťaženie v tímoch 

 Výlet: ZOO, Bojnice 

 Bojnický zámok 

 Centrum Bojníc 

 Prezentácia sketchov 
a paródii 

 Vyhlásenie 
a ocenenie 
najlepšieho sketchu 
a paródie 

 Kvízový večer 

 

Streda 
17.7. 

 Natáčanie: challenge 

 Workshop  s youtubermi 

 Workshopy  

 Loptové hry 

 

 Diskusia s youtuberom 
(QaA) 

 Súťaženie v tímoch  

 Vychádzka do prírody 

 Prezentácia videí 

 Loptové hry 

 Nočná hra 
dobrodružná 
hra/strašidelná 

 

Štvrtok 
18.7. 
 

 Workshop s youtubermi  

 Natáčanie spoločného videa 
(v tíme ) 

 Diskusia s youtubermi 

 Loptové hry  

 Výlet kúpalisko Čajka 
(Bojnice) 

 Voľný program – 
Loptové hry, 
spoločenské hry, 
diskotéka 
 

 

Piatok 
19.7. 
 

 Výlet vyhliadková veža – 
vstup na vyhliadkovú vežu si 
platia deti, je to dobrovoľné. 

 Workshop s youtubermi  

 Natáčanie ľubovoľného 
videa  

 Vyhodnotenie 
športovej olympiády 

 Prezentácia videí 



 Mesto Bojnice 
 

 Diskusia s youtubermi  

 Youtuberská športová 
olympiáda 

 Vyhodnotenie 
najlepšieho tímového 
videa 

 Záverečná diskotéka 

Sobota 
20.7. 

 Balenie 

 Rozlúčka 

 Fotografovanie 

 Podpisovanie 
 

  

 Obed  

 Odchod domov medzi 
12:00 a 13:00 

 

 
Zmena programu vyhradená. V prípade zlého počasia sa budú aktivity konať v spoločenskej 
miestnosti. Poradie programu sa môže meniť z rôznych dôvodov (počasie, youtuberí, nečakaná 
situácia, ...). 
 
Výlety, ktoré sú hradené – ZOO Bojnice, Kúpalisko Čajka. 
Výlet Bojnický Zámok: prechádzka v exteriéri zámku. 
Výlet vyhliadková veža si deti platia vstup sami, ak majú záujem. 
Youtube shop – youtuberské predmety na predaj (prívesky, náramky, trička . . .). 
Bufet by mal byť na zariadení (nezaručujeme). Možnosť si niečo zakúpiť v Bojniciach, počas 
výletov. 
 
Workshopy sú rozdelené na menšie skupinky, aby sa každé dieťa mohlo aktívne zapojiť a využiť 
čas s youtuberom( kayždá skupinka sa vystrieda na každom workshope).  Každý youtuber príde 
na jeden celý deň. Bude mať pripravený svoj program a okrem toho sa bude zapájať aj do našich 
aktivít s deťmi. Letného tábora sa zúčastní 7 animátorov a 1 zdravotník (lekár alebo zdravotná 
sestra). 
 
Youtuberi, ktorí by sa malí zúčastniť tábora – George, Fifqo, Michal PPZ, Linduš Styles, Lenakomi 
Poradie, ktorý deň nás navštívia, sa dozvieme až tesne pred táborom. 
 
V prípade spoločnej dopravy budeme kontaktovať rodičov ktorý uviedli dopravu dohodneme 
spojenie alebo objednáme autobus. 
Spoločná doprava za poplatok cca od 10€ do cca 30 € 
 
 
 

Pravidlá 

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

hracie konzoly.  

Čas na telefonovanie pre deti a rodičov je každý deň o 13:00 do 14:00 a 18:00 do 19:00.  

Rodičia môžu volať hlavnému vedúcemu tábora non stop 0944960050 alebo email 

lodka.nadeje@gmail.com. Odpíšeme stále, keď bude čas.  

V prípade porušenia dohodnutých, interných pravidiel bude mobilný telefón odobratý a bude 

vrátený len počas osobného voľna.  

Mobilný telefón deti odovzdávajú pred večerným programom a ráno po raňajkách ho dostavajú 

späť, z dôvodu aby sa deti nehrali v noci na mobiloch do rána, ale aby mali plnohodnotný spánok. 

 

Deti môžu na workshopoch používať a natáčať videá na svoje mobilné telefóny alebo fotoaparáty 

,či kamery. V prípade, že dieťa nemá k dispozícii technické zariadenie pre prácu na natáčacom či 

strihacom workshope, je možnosť zapožičania techniky OZ Loďka nádeje.  

 

Cenné veci ako napr. peňaženka, mobil, šperky, 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 zariadení detí. 



 

 
 
 

 


