
  Ponuka letných prímestských táborov 

v Súkromnom centre voľného času v Modre 

JÚL 

Glória  -  2.7. – 6.7.2018 
Ježiš hovorí: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí 

Božie kráľovstvo.“ (Lk 18, 16) 

Týždeň plný radosti, vďačnosti, pokoja a lásky. Toto leto sa viac oboznámime 

s Ježišovou Matkou Máriou. Navštívime aj pútnické mariánske miesta. Spolu sa 

zabavíme, zašportujeme, zasúťažíme, spoznáme nových kamarátov, vytvoríme si 

krásne veci na pamiatku. Všetko, čo robíme, robíme na slávu Božiu.  
 

Pre deti od 6 do 12 rokov, cena pre členov SCVČ 48 €/pre nečlenov SCVČ 58 € 

Vedúci tábora: sr. Caritas, Barbora Kollárová 

Najleto  -  9.7. – 13.7.2018 

Zaži naj leto ako pravý športovec počas špeciálnych letných olympijských 

hier v SCVČ v Modre. Vyskúšaš si základy rôznych kolektívnych, ale aj 

individuálnych športov. Dozvieš sa, ako jednotlivé športy vznikli a zároveň 

spolu navštívime aj zaujímavé miesta. A počas celého týždňa spolu 

budeme písať denník športovca. Tešíme sa na teba! 
 

Pre deti vo veku 7 - 15 rokov, cena pre členov SCVČ 65 €/pre nečlenov SCVČ 75 € 

Vedúci tábora: Antónia Štofanová a Jakub Cíferský 
 

Prázdninový mix zážitkov -  16.7. – 20.7.2018 

Namixovali sme pre teba tie správne aktivity, ktoré úžasne naštartujú letné prázdniny.  Čaká ťa veľa 

zábavy, kamaráti, plno zážitkov i cestovania.  
 

Tábor je určený pre deti od 6 do 12 rokov, cena pre členov SCVČ 80 €/pre nečlenov SCVČ 90 € 

Vedúci tábora: Monika Lindtnerová, Anička Strelingerová 
 

Technický tábor  – 23.7. – 27.7.2018 

Chceš si vyskúšať svoje prsty, svoju šikovnosť? A zažiť kopec zábavy pri majstrovaní? 
 

Pre deti od 10 do 17 rokov, cena pre členov SCVČ 80 €/pre nečlenov SCVČ 90 € 

vedúci tábora: Peter Walter 
 

Stredoveký tábor - 23.7. – 27.7.2018 
Prázdniny ako za čias zlatého stredoveku. Nedobytné hrady, rytieri, víly a hlavne tradičné remeslá, 

ktoré budeme každý deň spoznávať (keramika, výroba vína, hvezdáreň, stredoveké tance, 

krajinomaľba, záhradkárčenie...). Hraním a súťažením v prírode si užijete kopec letnej zábavy a 

dobrodružstva. 
 

Tábor je určený pre deti od 8 do 15 rokov, cena pre členov SCVČ 65 €/pre nečlenov SCVČ 75 € 

Vedúci tábora: Petra Noskovičová, Lucia Radová, Veronika Ondrušková 

Prihlasovať sa môžete osobne v riaditeľni SCVČ alebo na tel. č. 6470702, 0903 321 273. 
Rovnako tu získate i podrobnejšie informácie o podmienkach táborov, alebo na mail: 

cvcmodra@gmail.com. Prihlášky je možné vytlačiť aj z webstránky: www.scvcmodra.sk 



Ponuka letných prímestských táborov 

v Súkromnom centre voľného času v Modre 

AUGUST 

Rozprávkovo - 30.7. – 3.8.2018 

Poznáš uja Dobšinského? Či už áno a či nie, my ho spolu spoznáme. Prejdeme sa z 

rozprávky do rozprávky. Spoznáme i rôzne postavy. Bude to neobyčajné 

dobrodružstvo. Neminú nás zážitky a aj rôzne súťaže. Chceš to zažiť? Tak príď 

medzi nás s radosťou i úsmevom a možno sa stane kúzlo a v samotnej rozprávke 

bude každý jeden z nás! Tešíme sa na Teba! 

            Tábor je určený pre deti od 5 do 9 rokov, cena pre členov SCVČ 65 €/pre nečlenov SCVČ 75 € 

            Vedúci tábora: Michaela Šefferová, Peter Rybárik 
 

Fit tábor   -  6.8. – 10.8.2018 
Chceš lepšie spoznať krásy malých Karpát? Spriateliť sa s novými kamarátmi - 

turistami? Zahrať sa, súťažiť i opekať. Do ruksaku si treba pribaliť najmä dobrú 

náladu a pohodlné turistické topánky. 

               Tábor je určený pre deti od 7 do 15 rokov, cena pre členov SCVČ 65 €/ 

                                                                                  pre nečlenov SCVČ 75 € 

                                            Vedúci tábora: Monika Lindtnerová a Ivana Benčuriková 
 

Laudato si(EKO tábor) - 6.8. – 10.8.2018 

Príď a zaži s nami týždeň osláv! Čaká ťa kopec dobrých nápadov, 

dobrodružstvo, spoločenstvo, hry... Naučíme sa spoločne vyrábať nové 

veci, vyjdeme si do prírody, postaráme sa o to, aby naša Zem bola krajšia! 

Tešíme sa na Teba! 

Veková kategória: 6 – 14 rokov, cena pre členov SCVČ 60 €/pre nečlenov SCVČ 70 € 

Vedúci tábora: sr. Damiána, sr. Antónia 
 

Cesta okolo sveta  -  13.8. – 17.8.2018 
 

Cestou necestou čoskoro sa vydáme, nové krajiny spoznať sa chystáme a preto 

nových dobrodruhov k sebe hľadáme. Ak odvahy máš dosť, pridaj sa k nám, čaká 

ťa týždeň zážitkov a bude ti fajn. Túlavé topánky si obujeme v SCVČ a spolu s 

animátormi Marcelou, Zuzkou, Táničkou a Filipom  sa vydáme na nečakané 

dobrodružstvá v tábore Cesta okolo sveta :-) 

Veková kategória: 6 – 10 rokov, cena pre členov SCVČ 80 €/pre nečlenov SCVČ 90 € 

Vedúci tábora: M. Bukvayová a Zuzana Satková 
l 

V krajine kráľa  sokolov - 20.8. – 24.8.2018 

Prijmite pozvanie do krajiny kráľa sokolov, kde vás čakajú dobrí kamaráti a dobro-

družstvá, na ktoré sa nezabúda. Zažijete jazdu na koni, sokoliarske vystúpenie, výlety 

do prírody, rôzne hry, tvorivé a športové aktivity, i prekvapenia … Tábor bude 

prebiehať v priateľskej, kresťanskej atmosfére, kde budú deti objavovať vlastnú 

tvorivosť, rozvíjať fantáziu, spoznávať tajomstvá a krásy prírody.  

           Pre deti od 7 do 12 rokov, cena pre členov SCVČ 80 €/pre nečlenov SCVČ 90 € 

           Vedúci tábora: Katarína Krajníková, Monika Vojtašáková, SarahKertysová 
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