CENTRUM VOĽNÉHO ČASU aj tento rok organizuje týždenné
letné tábory v mesiaci JÚL v prvom rade pre členov záujmových
útvarov pri centre voľného času.
Do každého tábora očakávame približne 20 detí, nakoľko na zariadení
bude len jeden pedagóg. Tábor bude v čase denne od 7.30 hod. do
14.oo hod., aby rodičia cestou do práce už mali kde dať svoje deti.
Stravu im zabezpečíme podľa želania rodičov – deti budú nosiť obed
so sebou alebo im objednáme obed podľa vlastného výberu
z mestských reštaurácii.
Záujem o tábor rodičia nahlásia príslušnému pedagógovi CVČ.
Do tábora prijmeme všetky deti, ktoré sú členmi v našom zariadení.
Tematiku tábora, termín a dochádzku do tábora, stravu v tábore
v plnom rozsahu prispôsobíme požiadavkám našich detí a ich
rodičom. Budeme sa snažiť deťom zabezpečiť aktívny odpočinok a
tábor s krásnymi zážitkami, aby sa k nám radosťou vrátili aj
v septembri.
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Spevácky tábor - do tábora sa zúčastnia detí, ktoré celý rok
navštevovali spevácky krúžok a reprezentovali naše zariadenie na
verejnosti na rôznych kultúrnych podujatiach. Cieľom sústredenia je
podchytiť talentované deti a rozvíjať ich talent, podporiť tie deti, ktoré
majú vzťah k hudbe a dať im priestor, aby sa ukázali pred širokou
verejnosťou.
Futbalový tábor už tradične patrí naším chlapcom, ktoré nás
svedomito navštevujú celý rok. Tu ne ide o profesionalitu v tábore,
jedine o dobrú zábavu a aktívny odpočinok našich chlapcov, ktorí celý
týždeň môžu hrať futbal len pre vlastnú zábavu podľa vlastných
pravidiel, kamarátsky spestrené aj s inými zábavami.
Cieľom tábora je zažiť týždeň plný zábavy a pohybu podľa ich
predstáv.
Tanečno-spevácky má za úlohu zabezpečiť aktívny odpočinok pre
členov tanečného a speváckeho krúžku pre dievčatá a chlapcov, ktorí
radosťou chodili celý rok s nami na rôzne mestské podujatia ako aj na
vystúpenia do okolitých dedín.
Cieľom je rozvíjať ich talent a poskytnúť im priestor na kolektívnu
zábavu. Tábor nadviaže svoju činnosť na celoročnú prácu v CVČ.
Počítačový tábor - Najpopulárnejšou zábavou v dnešnom čase pre
naše deti sú internet a počítače, preto aj počas leta sa im snažíme
poskytnúť priestor pre túto činnosť. Tu sa deti môžu hrať na Pc a na
nových tabletoch, rozvíjať sa a vymieňať svoje skúsenosti medzi
svojimi rovesníkmi, kde sa budeme snažiť viesť ich k efektívnemu
využívaniu informačných technológii, čo neznamená, že celý týždeň
budú sedieť pred počítačmi. Činnosť im spestríme so športovými
hrami a zábavou na školskom dvore.

