
ZAŽIAR!  
Táborový infolist  

Sme veľmi radi, že si sa rozhodol/rozhodla pridať sa k nám   
na letnom dennom tábore v dňoch 11.7.2022 až 15.7.2022. :) 

Nájdeš tu informácie pre seba, ale nejaké to dospelácke info (čo budeš potrebovať, kde a kedy sa 
spolu budeme stretávať a čo nás čaká) dáme aj Tvojim rodičom, aby sme celý týždeň zvládli dobre 
pripravení a mohli si tak užiť o to lepšiu zábavu.  

Začiatok a koniec programu:  
11.7.2022   (pondelok)   9.30 – cca 18.00  
12.7.2022   (utorok)   9.30 – cca 18.00  
13.7.2022   (streda)   8.00 – cca 20.00  
14.7.2022   (štvrtok)   9.30 – cca 18.00  
15.7.2022   (piatok)   9.30 – cca 18.00 

Miesto:  
Každý deň začíname na Obecnom úrade v Budimíre. Je dobré prísť pár minút pred začiatkom, aby  
sme zbytočne nemeškali a nemuseli skracovať program. Takže, ak si tak trošku sedmospáč, nastav si  
budík radšej o 10 minút skôr. :) :) :)  
Končiť budeme každý deň pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Budimíre (v pondelok, utorok, štvrtok 
a piatok končíme sv. omšou, ktorá sa začne 17.30 a v stredu je program špeciálny, pozri si info 
nižšie). 

Čo treba mať so sebou každý deň:  
- pitný režim a jedlo na celý deň, aby sme mali dosť sily :)  
- športové oblečenie, aby sme sa mohli pohodlne pohybovať :)  
- šiltovku alebo inú prikrývku hlavy, aby sme kvôli úpalu nemuseli na druhý deň ležať v posteli :)  
- pevnú obuv, aby sme sa domov nevrátili s vyvrtnutým členkom :)  
- pršiplášť, aby nás neprekvapil ani dážď :)  
- kartičku poistenca (aspoň v stredu, 13.7.2022)   
- cestovné poistenie na stredu 13.7.2022 – podľa uváženia rodiča – info nižšie 
- hygienické vreckovky 

Čo naopak netreba? :)  
- zbytočné elektronické vecičky – áno, sú super, ale pri spoločných aktivitách na ne ani nebude čas. 
Pravdupovediac Ti nebude treba ani mobil, pretože všetci animátori sú pripravení zavolať Tvojim 
rodičom, keby sa udialo niečo nečakané. :)   
- vreckové – neplánujeme tráviť čas v obchodoch, ani na žiadnych nákupných miestach, takže 
peniažky Ti nebude treba. A keby Ti náhodou niečo chýbalo, určite to zabezpečí animátor.  



Dôležité info o programe:  
Počas všetkých dní sa budeme pohybovať prevažne vonku, ale časť programu bude aj v sále 
kultúrneho domu. Budeme hrať hry od výmyslu sveta a robiť najrôznejšie aktivity. Preto je dôležité 
byť športovo oblečený a mať dobrú obuv (sandále a šľapky na behanie nie sú práve najlepšie – ale 
to už určite vieš). 

ŠPECI STREDA (13.7.2022)  
Prečo to všetko spomíname? Pretože – POZOR, TOTO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ – v stredu nás čaká 
ŠPECIÁLNY PROGRAM zložený z dvoch hlavných častí:  

1. V rámci tábora pôjdeme na výlet na Turniansky hrad. Odvezú nás tam spoločné autobusy, preto 
sa stretávame ráno trochu skôr – už o 8.00. Bohužiaľ, ak niekto príde v sandálkach alebo žabkách, 
nebudeme ho môcť vziať so sebou. Botasky to istia! :) Rodičia nech zvážia aj cestovné poistenie, 
ktoré sa dnes dá vybaviť veľmi rýchlo cez internet. Potrebovať budeš aj kartičku poistenca. Veľmi 
dôležité je mať šiltovku alebo klobúk, aby nikto nedostal úpal…   

2. A aby sme sa stretli aj s Tvojou rodinou, po návrate o 17.00 sa začne RODINNÁ OPEKAČKA – 
tak ako minulý rok, v priestore pri farskom úrade v Budimíre. Super oteckovia sa postarajú o oheň, 
mamky zabalia a prinesú niečo na opekanie, navzájom sa ponúkneme tým, čo si prinesieme – 
možno koláčikom a možno kúskom slaninky. Tešíme sa na všetkých ockov, mamky, maličkých 
súrodencov, ktorí s nami ešte na tábore nemôžu byť, dedkov, babky, tety, ujov… :)  

Medzi nami, dospelákmi: 
Milí rodičia, chceli by sme Vás poprosiť o informácie ohľadom užívania liekov – ak vaše dieťa nejaké 
užíva, nahláste nám to v pondelok pred začiatkom spoločného programu, aby sme vedeli, na 
koho treba zvlášť dohliadnuť. :)  

Táborový program už máme úplne hotový  
a garantujeme, že to bude pecka!  

Tešia sa na Teba animátori a animátorky!!! :)


