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Vec 

Denný letný tábor 

 

 

 

 Dobrý deň , tak ako každý rok , aj toto leto organizujeme denný letný tábor pre deti od 5    
 do 12 rokov. 

Tento rok bude tábor organizovaný v spolupráci so ZŠ J.Kráľa minimálne v dvoch 
turnusoch, v prípade dostatočného záujmu nad 20 detí možno aj v ďalších turnusoch. 
Tešíme sa už na deti, aby sme mohli formou zábavy a hier využiť , čo sme sa naučili na 
Angličtine. Fantastický týždeň plný zážitkov s Maggie , s kockatými hlavami Lego a ich 
kamarátmi zažijú deti v našom dennom letnom tábore.  
Pripravili sme pre nich kopu zážitkov s Maggie , ktorá ich zavedie do : 
-Fantazia Liptov Park  
-prírody ,kde zažijú vela zábavy a zážitkov v lesných zákutiach a možno aj slovenské  
 Barbecue. 
-módu creativity,kde využijú všetky prírodné materiály z lesa na umeleckú tvorbu 
- zábavného parku  Liptov  
- sveta kociek LEGA , kde deti získajú nové zručnosti z fyzikálno- matematických zákutí . 
 
Všetci ,ktorí navštevujú  naše kurzy a boli už v našom tábore majú vernostnú zľavu 
10€, Taktiež deti zo ZŠ j.Kráľa si môžu túto zľavu uplatniť. 

V cene je zahrnuté celodenné stravovanie, desiata-obed - olovrant, pitný režim , 
pokrývka hlavy , doprava pri návšteve rôznych destinácií a atrakcií, poistenie pri úraze 
dieťaťa, materiálne vybavenie pre všetky realizované aktivity, vstup do zábavných parkov 
a personálne zabezpečenie skúsenými lektormi a animátormi. 

Pobyt detí v tábore : príchod: 7:45-8:00 , prevzatie detí : 16:00- 16:30. 
Všetci ,ktorí  si môžu uplatniť rekreačný poukaz u svojho zamestnávateľa,môžu požiadať 
Akadémiu vzdelávania o vystavenie faktúry ešte pred vlastnou úhradou denného letného 
tábora. 
Všetky dôležité informácie nájdete na www.akademiavzdelavania.eu  

S pozdravom 

 

 

          

 

 

 

RNDr. Rastislav Haraga, PhD. 

                                                                                                                                              riaditeľ 

                                                                                                                                                                    v.r. 
 

http://www.akademiavzdelavania.eu/


                                                      

 
 
 


