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Zážitkový pobytový letný tábor 

Organizačné pokyny 

  Termín konania tábora: 03.– 10.07.2021 

Zážitkový pobytový letný tábor sa uskutoční v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier v tieni 

Slovenských Veľhôr v penzióne LITVOR, ktorý sa nachádza neďaleko Štrbského plesa. Bližšie informácie 

o ubytovacom zariadení nájdete na www.litvor.sk. Deti pod vedením skúsených animátorov zažijú 

týždeň plný dobrodružstva, zábavy, výletov a hier na čerstvom vzduchu. Pripravený je bohatý program, 

ktorého súčasťou budú pohybové aktivity, prechádzky do prírody, výlet náučným chodníkom, návšteva 

jaskyne, karneval, diskotéka, večerná opekačka a mnohé ďalšie. 

Nástup do tábora je v sobotu 03.07.2021 zraz medzi 13,00 – 13,30 hod. na parkovisku pred 

VOJENSKÝM ŠPORTOVÝM CENTROM DUKLA BB a odtiaľ odchod do Tatier. 

Rodičia pri príchode k autobusu deti prihlásia u vedúcej tábora, odovzdajú potrebné doklady 

(Vyhlásenie rodičov a prefotený preukaz poistenca) a lieky (tieto musia byť označené menom 

s uvedením presného dávkovania). 

Príchod z tábora bude v sobotu 10.07.2021 cca o cca 14,00 hod., taktiež na parkovisko pred 

VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA BB.  

Čo si treba doniesť do tábora? 

Vhodné oblečenie a obuv aj do horšieho horského počasia , šiltovku alebo klobúk, hračku na spanie, 

karnevalovú  masku, baterku, krém na opaľovanie, slnečné okuliare, repelent proti hmyzu, fľašu na 

vodu, pero, menší poznámkový blok, malý ruksak, vreckové podľa vášho uváženia. 

Oblečenie:  

• pyžamo 

• spodná bielizeň    8 x + 1 rezerva 

• ponožky    8x + 1 rezerva 

• tričko s krátkym rukávom                        5x 

• tričko s dlhým rukávom                            4x 

• krátke nohavice                                         5x 

• dlhé nohavice                                            2x 

• tenšia vetrovka + pršiplášť                    1x 

• tepláková súprava                                    2x 

• plavky                                                          1x 

Obuv:     prezuvky,     1x turistické topánky ,  aspoň   1x tenisky , podľa uváženia a predpovede počasia 

gumáky alebo aj  iná obuv. 
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Hygienické potreby :  osuška,  menší  uterák,  zub. kefka,  zub. pasta,  mydlo /aj tekuté/,  šampón, 

hrebeň, hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky 

Mladším deťom je vhodné a praktické zabaliť veci na jednotlivé dni v týždni do sáčkov  osobitne 

a označiť príslušným dňom, napr.:  

Pondelok - a zabaliť :   1x spodná bielizeň, 1x ponožky,  1x tričko s krátkym  rukávom, 1x krátke nohavice 

Prosím  sledovať  predpoveď počasia a podľa toho nabaliť deťom popr. aj teplejšie oblečenie. Pre 

menšie deti odporúčame oblečenie označiť menom. 

Nezabudnite na väčšiu  igelitovú  tašku na  použité - špinavé veci !!!!!   

Pri balení vecí do kufrov dbajte na to, že naspäť sa budú deti baliť samé a isto budú potrebovať 

v kufri väčší priestor ako keď ich budete baliť vy, prosíme vás preto, aby ste tento fakt zvážili pri 

množstve vecí, resp. veľkosti kufra.               

Ak chcete deťom pribaliť  sladkosti, v záujme ich zdravia ich prosíme odovzdať pri nástupe do 

spoločného košíka. Budeme takto vedieť ustriehnuť množstvo dobrôt, ktoré deti skonzumujú a 

predídeme tým tráviacim ťažkostiam.  

Neodporúčame deťom brať si do tábora cenné predmety - za stratu organizátor nenesie 

zodpovednosť a vzniknutá škoda nebude nahradená. 

 

Ponúkame možnosť zakúpiť si táborové tričko za cenu 6 eur alebo šiltovku za 4 eurá. 

V prípade záujmu uveďte potrebnú veľkosť trička pre dieťa na prihláške do tábora. 

 

Dieťaťu nie je potrebné dávať do tábora mobilný telefón. S Vaším dieťaťom môžete 

komunikovať priamo prostredníctvom mobilného telefónu vedúcej tábora:  

č. tel.: 0917 521 121, v čase od 14,00 – 15,00 hod. 

 

Kontaktné osoby pre akékoľvek otázky ohľadne letného tábora: 

• Erika Karová 0917 521 121 

• Zuzana Červenáková 0917 521 125 


