Informácie o dennom prímestskom tábore – Gazdovský dvor Turčianske Kľačany.
Letný denný prímestský tábor na Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch je
určený pre deti vo veku 5 až 15 rokov. Otvárať sa budú týždenné turnusy v mesiacoch
júl (2.7. - 27.7.) a august (30.7. - 31.8.) 2018.
Tento rok otvárame dva druhy táborov:
1. „Veselé gazdovanie“ - s každého rožka troška: cena týždenného tábora( od pondelka do
piatku) je 80 €/dieťa + 3,50 € úrazové poistenie a vypláca sa v pondelok – v deň nástupu
dieťaťa do tábora.
2. „Jazdecký prímestský tábor“: cena týždenného tábora( od pondelka do piatku) je
98€/dieťa + 3,50 € úrazové poistenie a vypláca sa v pondelok – v deň nástupu dieťaťa do
tábora.
Deťom sa budú venovať skúsené animátorky, ktoré majú pre Vaše deti pripravený bohatý
program. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle 0918 388 801
alebo na penzion@gazdovsky-dvor.com
Denný program 1 („Veselé gazdovanie):
07:00 - 8:00 príchod detí + zoznámenie sa
08:00 - 8:30 prehliadka Gazdovského dvora
08:30 - 10:00 zbieranie byliniek do herbára
10:00 - 10:15 desiata
10:15 - 12:00 program podľa dňa ( kreslenie zvieratiek podľa vlastného výberu, tvorivé
dielne , výroba herbára, kolektívna práca – plagát vlastného gazdovského
dvora,.......)
12:00 - 12:15 obed - polievka
12:15 - 12:45 voľný program pri potoku + hry
12:45 - 13:00 obed - druhé jedlo
13:00 - 15:00 program podľa dňa ( súťaže a hry - hľadanie indícií k pokladu podľa

mapky, biatlon, kvíz, krížovka, mandaly, kreatívna tvorba s papierom,
modelovanie,......)
15:00 - 15:15 olovrant
15:15 - 15:30 voľný program na lúke + hry, kŕmenie zvieratiek, ukážka čistenia zvieratiek,
odchod detí domov.

Denný program 2 („Jazdecký prímestský tábor“):
07:00 - 8:00 príchod detí + zoznámenie sa + prehliadka Gazdovského dvora
08:00 - 10:00 jazdenie na koni, starostlivosť o kone, uzdenie, čistenie (podľa spôsobilosti detí
začiatočníkov, pokročilých )
10:00 - 10:15 desiata
10:15 - 12:00 voľný program pri potoku + hry
12:00 - 12:15 obed - polievka
12:15 - 12:45 voľný program pri potoku + hry
12:45 - 13:00 obed - druhé jedlo
13:00 - 14:30 jazdenie na koni, náučné prednášky o koňoch: denný režim koňa, kŕmenie
koní, ošetrovanie koní, starostlivosť o kopytá, zdobenie priestorov stajní,
hry s koňmi

14:30- 15:00 program podľa dňa ( kreslenie zvieratiek podľa vlastného výberu, tvorivé dielne
, výroba herbára, kolektívna práca – plagát vlastného gazdovského dvora)
15:00 - 15:15 olovrant
15:15 - 15:30 voľný program na lúke + hry, kŕmenie zvieratiek, odchod detí domov.
V piatok v posledný deň je od 15:00 - 16:00 ukážka jazdy na koni pre rodičov. Po ukážke je
pripravený olovrant pre deti, ochutnávka bylinkového čaju pre rodičov, ktorý nazbierali deti,
výstava spoločných plagátov + herbára, výtvarných prác ( po skončení si ich deti berú
domov), hry, ukončenie tábora + rozdanie diplomov. V prípade záujmu bude možné kúpiť
fotky z jazdenia na koníkoch na CD.
Prosíme maminky, aby v piatok doniesli pre svoje deti nejaké sladké a slané dobroty
( upečený koláč, bábovku, slané pečivo, .....), ako ukážku vlastnej výroby... ktoré dostanú na
stôl pri olovrante ,ak toho bude viac - koštovka aj pre rodičov.
Deti majú počas celého týždňa zabezpečené :
- pitný režim s označeným pohárikom s vlastným menom
- priestor pre uloženie náhradných veci (oblečenie, gumáky, ...)
- stravu 3xdenne s možnosťou úpravy v prípade alergií
- prechádzky v prírode s oboznámením sa o účinkoch liečivých rastlín
- bohatý program

Dôležité:
Deti chodia do tábora naraňajkované. V pondelok v deň nástupu je potrebné priniesť
potvrdenie od lekára , prefotený preukaz poistenca, 3,50 € na povinné úrazové poistenie
dieťaťa na celý týždeň , náhradné oblečenie , dlhé nohavice, gumáky, dáždnik alebo
pršiplášť. Deti si môžu priniesť vlastné hry, ktoré hrajú počas voľného programu.
V prípade záujmu je možnosť dokúpiť navyše jazdy na koni v sume 10€/hod. (mimo
hodín detského tábora z dôvodu ukrátenia aktivity a času v tábore. Nutné rezervovať
minimálne deň dopredu.

S pozdravom
Aleš Cetkovský
vedúci prevádzky
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