
INFOLIST PRE RODIČOV K TÁBORU CESTOVATELIA 2021 
16.08. - 20.08.2021 

 
Milí rodičia! Prihlásili ste Vaše dieťa na celodenný tábor Cestovatelia. V tomto infoliste nájdete 
potrebné informácie a základné pokyny k táboru.  
 
Tábor začína v pondelok 16.08.2021. Prosíme, aby ste deti priviezli v čase od 07:30 do 08:00 hod. 
do Pastoračného centra Jonatán (PCJ). Tábor končí v piatok  20.08.2021 o 16:00 hod. Ubytovanie 
máme počas celého týždňa v PCJ.  
 

Ako s platbou? 
Cena za tábor je 70 €. V prípade súrodencov je to 65 € na jedného účastníka. Platiť môžete osobne 
v pondelok pri nástupe na tábor, prípadne iný deň po predbežnej dohode s kontaktnou osobou.  
 

Ako s jedlom? 
Každý deň nás čakajú spoločné raňajky, obedy a večere. Na desiatu a olovrant zabezpečíme ovocie, 
mliečne výrobky a domáce dobroty od našich ochotných tetušiek. Pitný režim bude zabezpečený 
počas celého dňa (čaj, čistá voda). Prosíme ale, aby si deti priniesli malé fľašky, ktoré využijeme, 
keď pôjdeme na výlet do prírody (najmä v utorok a stredu). 
 
 
V júli 2021 Vám poskytneme ešte bližšie informácie, čo si má Vaše dieťa do tábora zobrať a čo 
určite treba nechať doma. 

 
 
 
Kontaktná osoba 
V prípade akýchkoľvek otázok, zmien, nejasností a iných záležitosti nás kontaktujte                                      

Sára Pánová, 0949 097 398 alebo e-mailom: sara.panova305@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sara.panova305@gmail.com


DENNÝ PROGRAM TÁBORA CESTOVATELIA 
 
PONDELOK 
od 7:30 príchod detí do PCJ 
08:00     rozcvička 
08:15     raňajky a modlitba 
08:45     rozdelenie izieb, rozdelenie do skupiniek, zoznamovačka, pravidlá tábora 
10:30     desiata, prestávka 
10:45     hry, spoločné aktivity 
12:30     obed + oddych 
14:00     poznávanie jednej z krajín, hry 
15:30     olovrant 
15:45     tvorivé dielne, športové hry 
17:30     svätá omša 
18:30     večera 
19:00     večerný program 
21:00     hygiena 
21:30     večerná modlitba  
22:00     večierka 
 

UTOROK 
07:30     budíček 
07:50     rozcvička 
08:15     raňajky a modlitba 
09:00     výlet do prírody + aktivity podľa témy, občerstvenie so sebou 
12:30     obed + oddych 
13:30     poznávanie 2. krajiny 
15:30     olovrant  
15:45     vodné hry 
17:00     tvorivé dielne, športové hry, erko tance 
19:00     opekačka, táborák 
20:30     večerná aktivita 
21:15     hygiena 
21:45     večerná modlitba 
22:00     večierka 
 

STREDA 
07:30     budíček 
07:50     rozcvička 
08:15     raňajky a modlitba 
09:00     výlet (Haluzická tiesňava, prekvapenie pre deti), občerstvenie počas cesty  
12:00     obed so sebou 
15:00     návrat, oddych, voľné hry 
15:30     olovrant 
16:00     poznávanie 3. krajiny, tvorivé dielne, hry, erko tance 
18:30     večera 
19:15     večerný program 
21:00     hygiena 
21:30     večerná modlitba, zhodnotenie dňa 
22:00     večierka 



 

ŠTVROK 
07:30     budíček 
07:50     rozcvička 
08:15     raňajky a modlitba 
09:00     spoločné aktivity, hry 
10:30     desiata, prestávka 
11:00     aktivity spojené s témou 
12:30     obed + oddych 
14:00     poznávanie 4. krajiny, hry a aktivity spojené s témou 
15:30     olovrant 
15:45     tvorivé dielne, športové aktivity, erko tance 
17:30     svätá omša 
18:30     večera 
19:00     večerné aktivity, večerné kino... 
21:30     hygiena 
22:00     večerná modlitba 
23:00     večierka 
 

PIATOK 
08:15     budíček 
08:30     rozcvička 
08:45     raňajky a modlitba 
09:30     poznávanie 5.(poslednej) krajiny, program s témou 
10:30     desiata 
10:45     pokračovanie v programe 
12:30     obed + oddych 
14:00     kultúrny program, hry, tvorivé dielne 
15:30     balenie, chystanie domov 
16:00     záver 
 
 
Zmena programu je vyhradená! Niektoré aktivity sú závislé na počasí. Je možnosť, že výlet do 
prírody a Haluzickú tiesňavu budeme musieť preložiť podľa počasia na iný deň.  
 
Pokiaľ máte možnosť prispieť na tábor domácimi produktmi – zelenina, ovocie, koláčik, môžete 
napísať kontaktnej osobe a dohodnúť sa. 
 
 
 
 


