
ŽIRAFA TÁBOR 2021 

19.7. – 23.7. denný letný tábor (6 – 12 rokov)  

 

130€/týždeň 

 

07:00 – 08:00 príchod  

08:00 – 12:00 doobedňajší program 

12:00 – 13:00 obed 

13:30 – 16:00 poobedňajší program 

16:00 – 17:00 návrat do priestorov SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina 
 

Prihlášku spolu s poplatkom je potrebné odovzdať/poslať najneskôr do 9.7.2021. 

                                                                                                                                                                                

Denný Žirafa tábor  je pripravený pre deti vo veku 6 až 12 rokov. Čakajú nás  

zaujímavé miesta, športové aktivity a veľa zábavy. V pondelok  budeme 

cestovať autobusom                                             smer Rajecké Teplice na Farmu                                  

                                                                                   Prístavky. Deti si budú môcť  

                                                                                   vyskúšať jazdu na koni a neskôr  

                                                                                   preskúmame zvieracích 

obyvateľov farmy.  

                                                                                    
 

V utorok  nás čaká v celku športový deň. V doobedňajších hodinách sa budeme 

venovať pohybovým aktivitám a po dobrom obede sa presunieme do obdobia 

stredoveku a oboznámime sa so športovým šermom a lukostreľbou pod 

vedením Filipa Višňovského a jeho tímu.  

 



 

V stredu pôjdeme vlakom     na kúpalisko Veronika v Rajci. Čakajú 

na nás tobogán, šmýkačky, preliezačky a samozrejme chutné jedlo. 

 

Vo štvrtok si opäť zašportujeme a vybijeme energiu na športových aktivitách 

a tiež florbalových zápasoch. Tešia sa na nás výborní tréneri z úspešného 

florbalového klubu Grasshoppers. 

 

V piatok sa autobusom presunieme do Oravského regiónu. Navštívime 

stredovekú dedinu Sokoliarov, zúčastníme sa na sokoliarskom vystúpení  

a samozrejme neobídeme ani Oravský hrad. 

 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 

 

Pri nástupe do denného letného tábora je potrebné: 
 preukaz poistenca (prípadne jeho kópiu), 

 potvrdenie o bezinfekčnosti (v pondelok pri príchode), 

 kartička na cestovanie vlakom – kópiu odovzdať pri prihlásení 

 vhodná obuv, vhodné oblečenie  podľa denného programu. 

 

V prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne 

informovať vedúceho tábora pri prihlásení dieťaťa.  

V cene je zahrnuté: obed, drobné občerstvenie, pitný režim, program/vstupy, 

poistenie, doprava, pedagóg + animátori.  

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

 

Pedagóg: Mgr. Jana Mariašová, tel. č. 0903 592 792 alebo 0904 887 736. 


