
Rámcový program 

Čas Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok  

7:30  

 
8:00 

  
Budíček, 
rozcvička 

Raňajky 

Budíček, 
rozcvička 

Raňajky 

Budíček, 
rozcvička 

Raňajky 

Budíček, 
rozcvička 

Raňajky 

 

Raňajky 
 

8:30   
Čo nás čaká: 
oznamy, pripomienky 

Čo nás čaká: 
oznamy, pripomienky 

Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky 

Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky 

Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky 

 

8.30-

9:00 

Odovzdanie dokladov 
o dezinfekčnosti, 
 kontola kar. poistenca 
Odchod z Námestia sv. 
Floriána o 9:45 

Upratovanie, 
hodnotenie 

Upratovanie, 
hodnotenie 

Upratovanie, 
hodnotenie 

Upratovanie, 
hodnotenie 

Balenie  

doobeda 

9:00 – 
12:15 

  

  
  

12:45 Trenčín –
hrad, Draci 

a drakobijci, 

prehliadka mesta 

 Športová 

olympiáda 

Ranč pod Babicou 

Prehliadka 
Minizoo 
Jazda na koni  

 

Relax pri vode 

(za priaznivého 

počasia),  

práca po 

skupinách: 

tvorivé dielne, 

športové 

aktivity, 

spoločenské hry 

Výlet : 

prechádzka 
mestom 

Piešťany, 
loď Hyperborea 

Odchod 
domov 

10:30 
 

12:30 – 
14:45 

 Obed – suchá 
strava zabezpečiť   

z domu 

obed + siesta obed + siesta obed + siesta obed + siesta 
obed + 
siesta 

 

poobede 
15:00 – 

17:30 

Príchod a 
ubytovanie 

do 17.00h 

Relax pri vode 

(za priaznivého 

počasia),  

práca po skupinách: 

tvorivé dielne, 

športové aktivity, 

spoločenské hry 

Relax pri vode 

(za priaznivého 

počasia),  

práca po skupinách: 

tvorivé dielne, 

športové aktivity, 

spoločenské hry 

 Táborový     
jarmok- práca 

po skupinách: 

 

Relax pri vode 

(za priaznivého 

počasia),  

práca po 

skupinách: 

tvorivé dielne, 

športové aktivity, 

spoločenské hry 

  

18:00-

18:30 

Večera 
Čo nás čaká: oznamy, 
pripomienky, 
hodnotenie dňa 

Večera 
 Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky, 
hodnotenie dňa 

Večera 
 Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky, 
hodnotenie dňa 

Večera 
 Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky, 
hodnotenie dňa 

Večera 
 Čo nás čaká: 
oznamy, 
pripomienky, 
hodnotenie dňa 

  

večer 

19:00 – 
21:00 

Prechádzka po 
okolí, 
zoznamovacie 
hry, 
celotáborová hra 

Diskotéka , hry , 
táborový stánok 

Diskotéka , hry , 
táborový stánok, 
Miss a Mrs 
Tesár 
táborový stánok 

táborový 
stánok 
Nočná hra 

Opekačka, 

táborák, 

vyhodnotenie 

celotáboro-

vých aktivít 

   

21.30 

  
osobná hygiena,  

osobná 

hygiena,  

osobná 

hygiena,  

osobná 

hygiena,  

osobná 

hygiena,  
   

22.00 Večierka Večierka Večierka Večierka Večierka    

  

 


