
 

 
PRÁZDNINOVÁ PONUKA HUDOBNO-TANEČNÉHO TÁBORA PRE DETI  

„AK VERÍŠ ZÁZRAKOM...2023“ 
 
Organizátor: Súkromné centrum voľného času Ebony, Budovateľská 34, Prešov 
 
Termíny:  1. turnus: 24. júl – 28. júl 2023 
  2. turnus  31. júl – 04. august 2023 
 
Vekové kategórie: deti vo veku 3 – 9 rokov (len deti, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ)  
 
Cena: 120,- Eur 
V cene je zahrnutý okrem zábavného animačného programu aj obed (polievka, hlavné jedlo), raňajky (po 
noci v tábore), pitný režim, drobné občerstvenie, doprava na výlet (+ vstupné) a ceny pre deti.  
Poplatok za tábor uhraďte vopred pri odovzdaní prihlášky v plnej sume v hotovosti.  
 
Ako sa prihlásiť? 
Svoje miesto v tábore si rezervujte na www.tabor.cvcebony.sk. Do 24 hodín Vám e-mailom potvrdíme 
prijatie rezervácie, informáciu o voľnom mieste vo Vami vybranom turnuse, pošleme Vám ďalšie 
inštrukcie so záväznou prihláškou a zmluvnými podmienkami. Následne je potrebné doručiť do kancelárie 
SCVČ Ebony na Budovateľskej 34 záväznú prihlášku, kópiou zdravotného preukazu dieťaťa a poplatok 
v plnej výške v hotovosti (prihlášky bez úhrady neakceptujeme).  
 
Dokedy je potrebné sa prihlásiť? 
Presný termín odovzdania prihlášok nie je, rozhodujúce je naplnenie kapacity - 45 detí/turnus.  
 
Ďalšie podmienky: 
Ø Dieťaťu je potrebné priniesť náhradné oblečenie, prezuvky a podľa uváženia aj ľahkú desiatu. 
Ø Ak Vaše dieťa užíva lieky alebo je alergické na nejaké potraviny, treba na to vopred upozorniť. 
 
Kompletné informácie a zmluvné podmienky nájdete aj na našej webovej stránke www.cvcebony.sk.   
Dostupnosť voľných miest v jednotlivých turnusoch si môžete overiť aj na telefónnom čísle:  
0911 571 286 (kancelária 13:00 - 19:00) alebo e-mailom na info@cvcebony.sk.  
 
Tábor je tematicky zameraný, myš lienka sa rozvíja počas celého turnusu. Deti sa počas tábora 
pripravujú na záverečný koncert s príjemným posedením pre rodičov. V oboch turnusoch prebiehajú 
rovnaké aktivity.  
 
Denný program:  
07:00-09:00 schádzanie detí v centre (tvorivé dielne alebo pohybové aktivity/spoločenské hry) 
09:00-12:00 integrované hudobno-pohybové programy zamerané na tanec, spev a dramatizáciu 
12:00-13:00 obed 
13:00-14:00 popoludňajší oddych spojený s relaxačným programom 
14:00-16:00 poobedňajší program – tematicky zamerané pohybové a športové hry/kúpanie na prírodnom 
kúpalisku/súťaže/výlet/táborový jarmok (milé darčeky pre deti za plnenie úloh počas tábora) 
16:00-16:30 vyzdvihnutie detí rodičmi z centra 
SŠSZČ si vyhradzuje právo zmeniť program na základe objektívnych dôvodov (počasie, epidemiologická 
situácia a pod.) 
 
TÁBOROVÝ ŠPECIÁLNY BONUS:  
Snívame v tábore – dieťa strávi noc v tábore, súčasťou je nočná hra spojená s karnevalom. 


