
pozýva deti na miestne letné pobyty

Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Nitra

              Bližšie informácie: 

    Cirkevné centrum voľného času
                 Pavla Straussa 3 
                 949 11 Nitra
                 tel.č.: 037/77 319 46
                 0948 552 070, 0948 711 222
                 www.ccvcnitra.sk
                       

                                  

Z rozprávky do rozprávky 
4.7. - 8.7.2022

Cena: 56,- € (Nitra)/ 66,-€ (obce) - (v cene  
            je  zahrnutý  - obed,   poistenie,   pitný
            režim,   cestovné,  vstupenky,   drobný 
            materiál, rôzne odmeny a pedagogický
            dozor)

Program  pobytu: čarovný svet rozprávky,  
otváranie tajomných komnát, plnenie 
záhadných úloh spojených s pohybovými 
aktivitami v prírode. Maľovanie, modelovanie, 
vedomostné súťaže, kvízy, kreslenie, 
vychádzky do prírody, rôzne športové aktivity a  
spoločenské hry.

Spoznaj prírodu 
18.7. - 22.7.2022

Cena: 70- € (Nitra) / 80,-€ (obce) - ( v  cene  
            je  zahrnutý  -  obed,   poistenie,   pitný
            režim,   cestovné,   vstupenky,   drobný 
            materiál,  rôzne  odmeny a pedagogický
            dozor)

Program  pobytu: je zameraný na turistickú a  
športovú činnosť. Výlety do prírody, 
spoznávanie rastlín a živočíchov, orientácia v 
teréne, kreslenie, zhotovovanie výrobkov podľa 
vlastnej fantázie. Spestrením programu bude 
futbal, vybíjaná, skrývačky, rôzne športové, 
zábavné a spoločenské hry.

Z každého rožka troška 
25.7. - 29.7.2022

Cena: 70- €  (Nitra)  / 80,-€  (obce)  - 
  ( v  cene   je   zahrnutý   -   obed,  
 poistenie,   cestovné,  vstupenky, 
 pitný   režim,   drobný   materiál, 
 rôzne   odmeny   a   pedagogický 
 dozor)

Program  pobytu: je zameraný na oblasť  
spoločenských vied, prírodovedy,  telesnej 
výchovy a športu. Športová olympiáda z 
rôznych druhov športu, kreatívne 
popoludnia, výlety do okolia, vedomostné 
súťaže - kvízy, rôzne zábavné a spoločenské 
hry.

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

Potulky do okolia 
1.8. - 5.8.2022

Cena: 70- € (Nitra)/ 80,-€ (obce) - (v cene  
            je  zahrnutý  - obed,   poistenie,   pitný
            režim,   cestovné,  vstupenky,   drobný 
            materiál, rôzne odmeny a pedagogický
            dozor)

Program  pobytu: je zameraný na oblasť  
spoločenských vied, prírodovedy,  telesnej 
výchovy a športu. Návštevy a výlety do 
blízkeho okolia napr. sokoliari pri SPU Nitra, 
poľnohospodárske múzeum Agrokomplex, 
knižnica v Oponiciach, hvezdáreň v Nitre, 
výroba kreatívnych predmetov, rôzne športové, 
zábavné a spoločenské aktivity.

Futbalovo - tanečný
11.7. - 15.7.2022

Cena: 70- € (Nitra)/ 80,-€ (obce) - (v cene  
            je  zahrnutý  - obed,   poistenie,   pitný
            režim,   cestovné,  vstupenky,   drobný 
            materiál, rôzne odmeny a pedagogický
            dozor)

Program  pobytu: je zameraný na futbalové  
zručnosti, turnaje, nácvik nových tanečných 
prvkov podľa vlastného výberu, výlety do 
okolia, súťaže, rôzne zábavné a spoločenské 
hry.

Let´s play
8.8. - 12.8.2022

Cena: 70- € (Nitra)/ 80,-€ (obce) - (v cene  
            je  zahrnutý  - obed,   poistenie,   pitný
            režim,   cestovné,  vstupenky,   drobný 
            materiál, rôzne odmeny a pedagogický
            dozor)

Program  pobytu: je zameraný na šport  
(futbal), umenie, hudbu, anglický jazyk, tvorivé 
dielne, workshopy, práca s prírodným 
materiálom, výlety do prírody, rôzne pohybové, 
športové a spoločenské aktivity.

Olympionik   
15.8. - 19.8.2022

Cena: 70- €  (Nitra)  / 80,-€  (obce)  - 
  ( v  cene   je   zahrnutý   -   obed,  
 poistenie,   cestovné,  vstupenky, 
 pitný   režim,   drobný   materiál, 
 rôzne   odmeny   a   pedagogický 
 dozor)

Program  pobytu: je zameraný na   
relaxačnú a oddychovú činnosť. Výlety do 
okolia, hlavolamy kvízy, loptové hry, 
kreslenie, maľovanie, vyrábanie rôznych 
predmetov. Spestrením programu bude 
futbal, vybíjaná a rôzne zábavné a 
spoločenské hry.


Termín odovzdania prihlášok:

do 20.6.2022
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