
pozýva deti na miestne letné pobyty

Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Nitra

Termín odovzdania prihlášok: 

               do 25.6.2021

              Bližšie informácie: 

    Cirkevné centrum voľného času
                 Pavla Straussa 3 
                 949 11 Nitra
                 tel.č.: 037/77 319 46
                 0948 552 070
                 www.ccvcnitra.sk
                       

                                  

Pastoráčik 2.8. - 6.8.2021

Cena: 60,- € (Nitra)/ 75,-€ (obce) (v cene   
 je  zahrnutý  obed,  poistenie, cestovné,  -
 vstupenky, pitný režim, drobný materiál, 
 rôzne odmeny a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra  Klokočina-
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program  pobytu: výtvarne zameraný, práca s  
hrnčiarskou hlinou, tvorba priamo v prírode, 
tvorba priestorových prác, práca s prírodninami, 
maľovanie tričiek. Výlet na Žibricu, cvičenie na 
trampolínach, rôzne pohybové súťaže, lakros a 
spoločenské hry.

Kreatívne hlavičky 6.7. - 9.7.2021

Cena: 50,- € (Nitra)/ 65,-€ (obce) (v cene  je    
 zahrnutý  obed,  poistenie,cestovné, vstupenky, -
 pitný režim, drobný materiál, rôzne odmeny
  a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra - Klokočina
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program pobytu: je zameraný na oblasť spoločenských   
vied a prírodovedu.  Rôzne spoločenské hry, hráme sa na 
milionára, na indiánov v prírode, riešenie rôznych 
hlavolamov, kvízy, rozprávky. Spestrením programu 
budú futbal, vybíjaná, skrývačky, tanec, rôzne športové 
a spoločenské hry.

Góól 19.7. - 23.7.2021
Cena: 60,- € (Nitra)/ 75,-€ (obce) (v cene  je    
 zahrnutý  obed,  poistenie,cestovné, vstupenky,      -
 pitný režim, drobný materiál, rôzne odmeny
 a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra  Klokočina-
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program  pobytu: je zameraný na základné herné  
činnosti jednotlivca vo futbale, futbalový turnaj. 
Spoznávanie nových futbalových kamarátov. Súťaže vo 
futbalových zručnostiach, kopanie penált, výlet do 
nitrianskeho parku. Spestrením programu budú rôzne 

Easy English  12.7. - 16.7.2021

Cena: 60,- € (Nitra)/ 75,-€ (obce) (v cene  
  je   zahrnutý- obed,  poistenie,
  cestovné, vstupenky, pitný
  režim, drobný materiál, rôzne 
  odmeny a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra  Klokočina-
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program pobytu: hravé opakovanie tém v  
angličtine, tvorba posterov, pohybové hry, 
posluchy a iné tvorivé práce na danú tému. 
Cvičenie na trampolínach, ukážka kynológie, 
turistická vychádzka na Haranč, kvízy a rôzne 
športové aktivity.

Technický 26.7. - 30.7.2021
Cena: 60,- € (Nitra)/ 75,-€ (obce) (v cene  
  je   zahrnutý- obed, poistenie,
  cestovné, vstupenky, pitný
  režim, drobný materiál, rôzne 
  odmeny a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra  Klokočina-
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program pobytu: je zameraný na  
zdokonaľovanie v modelovaní. Papierové 
modelovanie, plastové modelovanie, 3D 
modelovanie, 3D tlač. Výstup na Zobor a 
rôzne športové, spoločenské a zábavné hry.

Olympionik   9.8. - 13.8.202

Cena: 60,- € (Nitra)/ 75,-€ (obce) (v cene  
 je  zahrnutý  obed, poistenie,cestovné, -
 vstupenky, pitný režim, drobný materiál, 
 rôzne odmeny a pedagogický dozor)

Miesto pobytu: CCVČ Nitra  Klokočina-
Vek detí: 6  12 rokov-
Doba denného pobytu je: 8:00  16:00-

Program pobytu: je zameraný na oblasť   
telesnej výchovy a športu, spoločenských vied.  
Tvorba symbolov olympiády, rôzne  loptové 
hry, štafetové behy, vlastná kreativita.   
Spestrením programu bude vybíjaná, 
skrývačky, sokoliari, výlet na Gýmeš, návšteva 
kúpaliska, rôzne športové a spoločenské hry.
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