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STÁLE SME TO MY

NIEKOĽKO SLOV O MINULEJ SEZÓNE

Predstavujeme Vám náš v poradí už 26. katalóg škôl v prírode, stále sme tu, nevzdali sme sa ani
po vyčínaní COVIDU-19. Náš mladý tím má stále dostatok síl. Naďalej sa na nás môžete obrátiť
s dôverou pri zabezpečení Vašej ŠvP a my sa budeme snažiť ju nesklamať.

Po dvoch rokoch pandémie sme dostali opať možnosť organizovať školy v prírode. Na základe
dotazníkov spokojnosti od pani učiteliek, ktoré s nami boli v škole v prírode minulý školský rok
hodnotíme našu sezónu veľmi pozitívne, posúďte sami:

NIEKOĽKO ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ O NÁS
Sme cestovná kancelária, ktorá sa špecializuje na tábory, školy v prírode a akcie pre deti už
26 rokov. Okrem toho prevádzkujeme posledných 10 rokov aj Horský hotel Lomy, ktorý ako
sa zvykne hovoriť, rastie do krásy. Podarilo sa nám nájsť tých správnych ľudí, ktorým záleží na
skvelom fungovaní a spokojných klientov rovnako ako nám. Tak čo? Prídete sa o tom presvedčiť
sami?
Naša spoločnosť je dynamická a od nášho začiatku až do teraz sme prešli mnohými zmenami,
enami,
stále sa však snažíme aby:
 bol čas strávený u nás využitý zmysluplne
 dieťa bolo čo najviac v prírode a na čerstvom vzduchu
 sme deti priviedli k pravým hodnotám - priateľstvo, tímový duch, spolupráca, čestnosť,
ť,
pravda…
 sme deti motivovali chrániť prírodu

NAŠIM HLAVNÝM CIEĽOM
je ponúknuť deťom originálny a zaujímavý animačný program plný pozitívnych zážitkov.
Radi by sme v slovenskom cestovnom ruchu zaradili na 1.miesto v poskytovaní kvalitných
ch
produktov pre deti, preto pridávame ešte jeden veľmi dôležitý cieľ. Chceme byť Vašim férovým
rovým
partnerom. Aj na Slovensku sa to dá robiť predsa kvalitne, bez zavádzania, s dodržiavaním
ním
pravidiel a s poskytnutím dostatočných informácií a potrebnej komunikácie.
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v 92 % náš animačný program naplnil očakávania pani učiteliek
95% našim animátorov dostalo za svoju prácu známku 1
95% pani učiteliek má záujem o dalšiu spoluprácu aj v budúcom období
41% našich stredísk dostalo za ubytovanie známku 1
71% našich stredísk dostalo za stravu známku 1
95% pani učiteliek hodnotí naše materiálno-technické vybavenie za dostačujúce

Stále je však na čom pracovať. Aj tento rok sme ukončili spoluprácu so strediskami, ktoré
nenaplnili Vaše očakávania a pridali zopár nových. Rozhodli sme sa Vám ponúknuť aj nové
animáčné programy pre ZŠ 1. stupeň.


NOVINKA

HOTEL ZUNA
TÁLE - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
je situovaný uprostred nízkotatranskej prírody pod južnými svahmi Chopku a
Ďumbiera vo vzdialenosti len 700 m od lyžiarskeho strediska Ski Tále a Golfového
ihriska Gray Bear.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

 2 - 8 lôžkové izby s WC a sprchou
 kapacita 60 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 spoločenská miestnosť
 trávnatá plocha
 altánok
 ohnisko
 wiﬁ

TIPY NA VÝLETY
 9 km Jaskyňa mŕtvych netopierov
 15,6 km Horehronské múzeum
 22 km Čiernohorská železnica v Čiernom Balogu
 22 km Lesnícky skanzen Vydrovo
 42,5 km Hrádocké Arborétum Liptovský Hrádok
 63 km ZOO Kontakt

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.
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od 125 €


NOVINKA

PENZIÓN IVETA
RADAVA - NITRIANSKY KRAJ
sa nachádza na okraji malebnej dedinky s krásnou prírodou, obrobenými
vinicami, lemovaný okrasnými a ovocnými drevinami. V tichom prostredí areálu
Penzión Iveta ponúka oddych, relax, zábavu i kúpanie v neďalekej vode so
zložením ako mŕtve more.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

 1 - 5 lôžkové izby s možnosťou prístelky s WC a
sprchou
 kapacita 100 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 tenisový kurt
 multifunkčná hala, 2x futbalové ihrisko
 soľná jaskyňa, ﬁt park, relax park
 bazén
 priestor na opekanie - grilovanie
 2x kongresová sála
 2x salónik
 bowling, biliard, vzdušný hokej, stolný tenis, stolný futbal
 wellness
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od 145 €

TIPY NA VÝLETY
 600 m peši Radava záhradný vláčik
 3,8 km Podhájska SPA
 5 km Mariánska čeľaď - Máriacsalád
 22 km Arborétum Mlyňany - Vieska nad Žitavou
 31 km Thermal Park Nitrava Poľný Kesov
 32 km Topoľčianky
 54 km Pohronské múzeum Novobanská radnica
Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.





NOVINKA

PENZIÓN CENTRAL

od 145 €

OŠČADNICA – ŽILINSKÝ KRAJ

sa nachádza v centre obce Oščadnica v blízkosti TOP lyžiarskeho strediska Veľká
Rača. Obec Oščadnica sa rozprestiera v malebnej doline Kysuckých Beskýd a je jedna
z najvýznamnejších centier letnej i zimnej turistiky na Slovensku.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

 2 – 4 lôžkové izby
 s možnosťou prísteľky s WC a sprchou
 kapacita 60 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 spoločenská miestnosť
 wiﬁ
 stolný tenis, stolný futbal
 posilňovňa
 wellness
 záhradné posedenie
 ohnisko
 detské ihrisko
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TIPY NA VÝLETY
 1 km peši Kalvária Oščadnica
 4,5 km Kaštieľ Oščadnica
 18 km Slovenský Orloj v Starej Bystrici
 32 km Skanzen Vychylovka
 42 km hrad Strečno
 62 km Funny Park Námestovo

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.





NOVINKA

HOTEL BOROVÁ SIHOŤ

od 115 €

OŠČADNICA – ŽILINSKÝ KRAJ

sa nachádza v podhorí Nizkych Tatier, v blízkosti mesta Liptovský Hrádok. Nájdete tu
všetko čo potrebujete. Nerušenú atmosféru horskej prírody, priestor na rôzne druhy
športov, veľa možností na usporiadanie výletov či nenáročné prechádzky do okolia.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

 2 – 7 lôžkové izby s vlastným WC a sprchou
 kapacita 61 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 altánky s ohniskami
 wiﬁ
 ﬂipchart
 spoločenská miestnosť
 volejbalové ihrisko
 futbalové ihrisko
 stolný tenis, stolný futbal

TIPY NA VÝLETY
 1,5 km pešo Ovčiarske a národopisné múzeum
 12 km Skanzen Pribylina
 15 km Aquapark Tatralandia
 17 km Vodná nádrž Liptovská Mara
 20 km Demänovská jaskyňa Slobody

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.
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NOVINKA

PENZIÓN JARABINA

od 140 €

BELÁ – DULICE – ŽILINSKÝ KRAJ

sa nachádza v Jasenskej doline hneď pri ceste medzi Kašovou a Lehotou. Prednosťou
tohto strediska je dlhoročná skúsenosť na trhu a osobný prístup pre Vašu spokojnosť.
Stredisko ponúka širokú možnosť relaxácie.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

 2 – 4 lôžkové izby s WC a sprchou
 kapacita 45 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 spoločenská miestnosť
 hojdačky
 šmýkalky
 ohnisko
 altánok
 TV
 premietacie plátno

TIPY NA VÝLETY
 21 km Harmanecká jaskyňa
 24 km FUN aréna Donovaly
 31,3 km Hrad Budatín
 45 km Aquapark Tatralandia
 45 km ZOO Kontakt

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.
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OVERENÉ

HORSKÝ HOTEL LOMY

od 125 €

HORNÁ VES – TRENČIANSKY KRAJ

Hotel Lomy je naozaj bombový! Už 10. rok hotel prevádzkuje naša CK Bombovo.
Nachádza sa neďaleko Partizánskeho v prekrásnej doline pohoria Vtáčnik, obklopenej
harmóniou nádhernej prírody, sviežim tichom vánku, vôňou lesa.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

hlavná budova 2 až 5 – lôžkové izby s možnosťou prístelok
s WC a sprchou
kapacita 100 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok
 opekačka (výmenou za olovrant
v prípade priaznivého počasia)
 vonkajší bazén

 VYBAVENIE STREDISKA
 amﬁteáter s krytým pódiom a ohniskom
 multifunkčné ihrisko vybavené na futbal, basketbal,
volejbal, nohejbal, tenis
 trávnaté ihrisko + 2 altánky s posedením
 spoločenské miestnosti
 detský kútik, nové detské ihrisko
 dataprojektor, TV
 vonkajší bazén (nevyhrievaný, v prevádzke až od júna)

TIPY NA VÝLETY
 20 km hvezdáreň v Partizánskom
 20 km termálne kúpele Malé Bielice
 32 km Zveropark Žarnovica
 34 km zámok a ZOO Bojnice
 34 km Baňa Cígeľ
Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy za príplatok 40 € / dieťa.
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OVERENÉ

RS HOTEL HLBOKÉ
BOJNICE – TRENČIANSKY KRAJ
sa nachádza 4 km od Bojníc v horskom prostredí Strá žovských vrchov.
V rozľahlom areáli hotela je veľa ihrísk, hracích plôch, ohnísk, v okolí nádherné lesy.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

hlavná budova 2 až 6 – lôžkové izby s WC a sprchou,
kapacita 120 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok
 2. večera

 VYBAVENIE STREDISKA
 2 spoločenské miestnosti (dlažba, linoleum)
 bufet, wiﬁ, TV, PC, projektor, DVD
 altánok s grilom, ohnisko
 detské ihrisko, stolnotenisové vonkajšie stoly
 asfaltová plocha, basketbalové, volejbalové ihrisko
 malé prenosné bránky pre soft loptu
 trávnaté futbalové ihrisko 60 x 30 m s bránkami 7 x 2,2 m

TIPY NA VÝLETY
 2 km pešo vyhliadková veža
 3,5 km pešo zámok a ZOO BojniceV
 4,5 km pešo Múzeum praveku
 10 km Vodný svet v Sebedraží (račia farma, lov rýb)
 29 km Sklársky skanzen Valaská Belá
 40 km betlehem v Rajeckej Lesnej
 40 km ľudová architektúra v Čičmanoch

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.
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od 125 €





OVERENÉ

PARTIZÁN REZORT

od 120 €

OBYCE – NITRIANSKY KRAJ

sa nachádza v srdci prírody medzi pohoriami Tribeč a Pohronský Inovec, 5 km nad
obcou Obyce. Stredisko je umiestnené v lese a tým zabezpečuje maximálne súkromie.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

4 murované chaty, nadštandardné 2 až 4 – lôžkové izby
(niektoré aj s novými poschodovými posteľami) s WC
a sprchou / vaňou
kapacita 45 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 detské ihrisko s preliezkami
 multifunkčné ihrisko
 2 vonkajšie altánky a ohniská
 vlastná reštaurácia
 terasa s posedením
 rybník so pstruhmi
 domček na strome
 wiﬁ

TIPY NA VÝLETY
 4 km zámok a žrebčín Topoľčianky
 8 km Hrad Hrušov
 18 km Arborétum Mlyňany
 24 km Gýmeš
 30 km Zveropark, Žarnovica

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.

12


OVERENÉ

HORSKÝ HOTEL REMATA
RÁZTOČNO – TRENČIANSKY KRAJ
nachádza sa v malebnom horskom prostredí Kremnických vrchov, ktoré vytvárajú
priestor k neopakovateľným zážitkom počas školy v prírode.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

turistická ubytovňa, ktorá poskytuje maximálne súkromie pre
ubytovanú skupinku, 2 až 4–lôžkové izby (aj nové poschodové
postele) + 1x 10–lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie,
kapacita 46 osôb

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok
 grátis 1x vstup do vonkajšieho bazéna

 VYBAVENIE STREDISKA
 spoločenské miestnosti, detský kútik
 vonkajší nerezový vyhrievaný bazén 15x9 m s možnosťou
prekrytia, ktorý je v prevádzke od konca mája
 detský bazén s vodným ježkom a šmýkalou s hĺbkou vody
30 cm a teplotou 28 - 30°C
 vnútorný bazén s rozlohou takmer 70m2
 wellness - sauna, parná sauna, infra sauna a ochladzovacia
sprcha
 preliezačky, hojdačky, ohniská
 ihriská, mutifunkčný tenisový kurt
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od 145 €

TIPY NA VÝLETY
 2 km okrasné rybníky Remata s Gazdovským dvorom
a detským ihriskom
 4 km jazdecký klub Navaho
 18 km Banský skanzen v Cígli
 20 km Bojnice - Zoo, Zámok, Múzeum praveku,
Vyhliadkova veža Bojnice
 Aquapark Turčianske Teplice - 25 min vlakom
(vlaková stanica sa nachádza 5 min. od hotela)
Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.


OVERENÉ

HOTEL JAVORNÁ
DRIENICA – LYSÁ – PREŠOVSKÝ KRAJ
je situovaný v horskom rekreačnom stredisku Drienica – Lysá, pod úpätím pohoria
Čergov. Zaujímavosťou strediska je zvernica zameraná na chov muﬂónov, danielov,
čínskych jeleňov a divých svíň.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

hlavná budova 2 až 6 – lôžkové izby s WC a sprchou,
kapacita 300 osôb

 grátis 1 x vstup / 1 hod do krytého bazéna
 grátis 1 x jazdecké kone (min. pre 60 detí)
 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 krytý plavecký bazén 25 m
 letná terasa s vonkajším bazénom, šmýkačkou a detským
tobogánom, ohnisko
 wellness – vitálny svet (2x suchá sauna, parná sauna,
infrakabína, hydromasážna vaňa, ochladzovací bazén, soľná
banská jaskyňa, eukalyptová inhalácia)
 multifunkčné ihrisko s umelou trávou, antukové ihrisko,
voľné plochy pre hry
 spoločenské miestnosti s TV, DVD, wiﬁ, dataprojektor,
plátno, ﬂipchart
 biliard, stolný futbal, stolný tenis
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od 105 €

TIPY NA VÝLETY
 6 km peši Jakubovanská priehrada
 10 km ranč Majire
 14 km pútnické miesto Ľutina s prehliadkou
Baziliky Minor a miniskanzenu drevených kostolíkov
 21 km Šariššký hrad
 26 km jaskyňa Zlá diera
Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.


OVERENÉ

HORSKÝ HOTEL MINCIAR
KREMNICA – SKALKA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ


od 150 €

sa nachádza v srdci Kremnických hôr, v rekreačnom stredisku Skalka, vzdialenom len
10 km od mesta Kremnica. Len 4 km odtiaľ nájdete geograﬁcký stred Európy,
okrem toho aj krásnu čistú prírodu a vysokohorský vzduch.

 UBYTOVANIE

 BALÍČEK SLUŽIEB V CENE

hlavná budova 2 až 3 – lôžkové izby
s WC a sprchou, kapacita 80 lôžok

 na 10 detí 1 dospelý pobyt zdarma
 pobytový poplatok

 VYBAVENIE STREDISKA
 spoločenská miestnosť, detská izba
 letná terasa s ohniskom
 free wiﬁ
 350 m od hotela in – line dráha
 trávnaté ihrisko
 350 m od hotela Relax centrum s bazénom a telocvičňou
za príplatok

TIPY NA VÝLETY
 4 km geograﬁcký stred Európy
 5 km Krahule – vyhliadková veža na Krahulskom štíte
 10 km historické centrum Kremnice: Mincovňa,
Múzeum mincí a medailí, Mestský hrad s kostolom,
Banské múzeum, štôlňa Andrej
 29 km Spa & Aquapark Turčianske Teplice

Na tomto stredisku realizujeme všetky naše
animačné programy (okrem Bombovej lesnej školy)
za príplatok 40 € / dieťa.
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ANIMAČNÉ PROGRAMY
PODĽA ČOHO SI TREBA ANIMAČNÝ PROGRAM VYBRAŤ?
Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 40 € k základnej cene ŠvP.
Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na
všetkých strediskách. Jedinou výnimkou je animačný program BOMBOVÁ LESNÁ
ŠKOLA (viac na str. 18), ktorú realizujeme len na stredisku Horský hotel Lomy.
Rozhodujúci je vek detí, Vaše dospelácke a ich detské preferencie a aj to, či ste
u nás už nejaký animačný program absolvovali.

MATERSKÁ ŠKOLA
si môže vybrať z 2 animačných programov:
 Abeceda hier, rozprávok a inšpirácii - program je sprevádzaný prírodnými
živlami, nájdete tu veľa súťaží, športu a úloh na potrápenie hlavičiek
 Čarovný les bludičiek - v programe nájdete veľa mystiky, rozprávok, fantázie,
odkazov a indícii

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - 1.STUPEŇ
si môže vybrať z 3 animačných programov:
 Bombová lesná škola - tohtoročná novinka, ktorá je inšpirovaná prírodou
 Abeceda hier, zábavy a športu - overený animačný program vhodný pre
všetkých, ktorí s nami ešte neboli a chcú sa s našou prácou zoznámiť
 Rýchlosťou svetla - animačný program vhodný pre tých, ktorí naše programy
už dobre poznajú a túžia spoznať niečo nové

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - 2.STUPEŇ
 Človeče zabav sa - program vytvorený špeciálne pre vekovú kategóriu
mladých teenagerov, ktorých už mystika nebaví a radšej sa zabavia pri rôznych
“teambuildingových” aktivitách
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V CENE KAŽDÉHO ANIMAČNÉHO PROGRAMU:
 ZŠ na 15 detí 1 animátor
 MŠ na 10 detí 1 animátor
 animácia 7 hod denne okrem dňa odchodu (28 hodín spolu / pobyt)
 originálne programy a rekvizity
 animačný a športový materiál
 zábavné hry a kvízy, kamoš tanec
 darčeky uvedené na strane 21
Ktorýkoľvek animačný program si u nás vyberiete, máte nárok na vyčerpanie 7 hodín
denne, okrem dňa odchodu, spolu 28 hodín / pobyt. Jeho cena a náplň je prispôsobená
klasickej 5-dňovej škole v prírode (väčšinou od pondelku do piatku). Počas trvania celej ŠvP
zodpovednosť za deti preberajú pani učiteľky, naši animátori sa však správajú, tak ako by
boli zodpovední za deti oni sami. Dbajú najmä na ich bezpečnosť.
Ideálne animačný program prebieha poobede a večer. Ak máte naplánovaný nejaký
celodenný výlet a v daný deň si nevyčerpáte 7 hod, samozrejme je možné ich presunúť na
iný deň. Animátori Vás oboznámia s animačným plánom hneď na začiatku pobytu, je možné
ho však prispôsobiť podľa Vašich požiadaviek.

ABECEDA HIER, ROZPRÁVOK A INŠPIRÁCIÍ PRE MŠ

ČAROVNÝ LES BLUDIČIEK PRE MŠ

SKUTOČNÉ DOBRODRUŽSTVO PRE NAJMENŠÍCH

EDUKAČNO - MYSTICKÁ ŠKOLA V PRÍRODE

Tento animačný program vychádza z overeného animačného programu Abeceda pre ZŠ.
Nakoľko u nás mali často záujem o animácie aj materské školy rozhodli sme sa aktivity
prispôsobiť aj menším deťom, ktoré ešte nevedia čítať. Celou školou v prírode ich sprevádza
Veľká zážitková mapa. Je to vlastne veľká špeciálna omaľovánka. Obsahuje obrázky
aktivít, ktoré si deti vyfarbia vždy až po ich absolvovaní. Berú si ju so sebou domov, tak im
ešte dlho môže pripomínať, čo pekné spolu zažili.

Animačný program postavený na originálnom rozprávkovom príbehu o lesných vílach
Bludičkách, kde fantázia deťom pracuje na plné obrátky. Hlavnými ingredienciami sú mystika,
tajomstvo, zážitok a príroda. Bludičky si žijú vo svojom lesnom kráľovstve plnom stromov,
voňavých kvetov a množstva zvieratiek. Deti každý deň odhalia jednu z častí ich kráľovstva…

4 ZÁKLADNÉ ZLOŽKY
3 ZÁKLADNÉ AKTIVITY
1. ODKAZY
1. ABECEDNÍČEK
balíček 26. zážitkových kartičiek, kde sme ukryli naše najzaujímavejšie hry, rozprávky,
zaujímavé aktivity pre tímy. Deti stretnú Ebenovu hviezdičku, macka Lacka, postavia si
lesodom. Abecedníček je zostavený tak, aby mali deti každý deň dostatok námahy pre
šikovné nožičky a bystré hlavičky. Pomôže im mamina príroda a jej živly - voda, oheň,
zem, vzduch.

2. KREATÍVNE DIELNIČKY
čas venovaný rozvíjaniu zručností detí
 3 tematické kreatívne dielničky, kde deti rozvíjajú svoju kreativitu a fantáziu

3. ULETENCE
voľný program podľa vlastného výberu detí s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, na ktoré majú deti najviac chuť trebárs aj obyčajný futbal alebo vybíjaná
 deti a pani učiteľky môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere,
švihadlá, lopty, gumy na skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie,
spoločenské hry…
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pomocou nich sa deti pokúsia získať do skladačky všetky časti príbehu Bludičiek a nájsť
poklad. Pomáhať im budú lesné zvieratká, ktoré im budú zanechávať odkazy a úlohy, ktoré
treba splniť.

2. KREATÍVNE DIELNIČKY
čas venovaný rozvíjaniu zručností detí
 4 tematické kreatívne dielničky, kde deti rozvíjajú svoju kreativitu a fantáziu

3. KNIHA HIER
súbor našich overených hier, z ktorého animátori vyberú na ŠvP podľa ich zváženia
 knihu si berie škola so sebou domov, aby si deti vedeli zahrať hry aj pri iných spoločných
aktivitách

4. VOĽNÝ PROGRAM
podľa vlastného výberu detí s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, na ktoré majú deti najviac chuť trebárs aj obyčajný futbal alebo vybíjaná
 deti a pani učiteľky môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere,
švihadlá, lopty, gumy na skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie,
spoločenské hry…

BOMBOVÁ LESNÁ ŠKOLA PRE ZŠ


NOVINKA

EDUKAČNO-ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE

Najnovší program z našej dielne inšpirovaný prírodou. Učenie môže byť zábava a práve
počas tohto programu sa zo školy prenesieme priamo do prírody a zvieratká neuvidíme
vidíme len
v knihách, na internete alebo v zoo ale priamo v ich prirodzenom prostredí. Celý týždeň
ýždeň je
rozdelený do jednotlivých celkov. Každý deň budeme objavovať, spoznávať čaro a tajomstvo
prírody, kde nazbierame aj kopu vedomostí. Deti celou školou v prírode sprevádza
a Veľká
zážitková mapa a špeciálne pracovné listy.

3 ZÁKLADNÉ AKTIVITY
1. ZÁŽITKOVÁ MAPA + PRACOVNÉ LISTY
každý deň sa budú venovať jednému tematickému okruhu, ktorý bude mať svoje
e
pracovné listy. S každým okruhom sa spájajú špeciálne pripravené hry a súťaže.. Po ich
absolvovaní sa výsledky zapíšu do zážitkovej mapy. Deti si ju berú so sebou domov,
mov, tak
im ešte dlho môže pripomínať, čo pekné spolu zažili. Čakajú ich hry, ako napr.: Kukučka
zakukaj, vlčia svorka…

2. KREATÍVNE DIELNIČKY
čas venovaný rozvíjaniu zručností detí
 4 tematické kreatívne dielničky, kde deti rozvíjajú svoju kreativitu a fantáziu

3. VOĽNÝ PROGRAM
podľa vlastného výberu detí s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, na ktoré majú deti najviac chuť trebárs aj obyčajný futbal alebo
bo vybíjaná
iere,
 deti a pani učiteľky môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere,
švihadlá, lopty, gumy na skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie,
spoločenské hry…

TENTO ANIMAČNÝ PROGRAM JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ LEN NA STREDISKU HORSKÝ HOTEL LOMY
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ABECEDA HIER, ZÁBAVY A ŠPORTU PRE ZŠ - 1. STUPEŇ

RÝCHLOSŤOU SVETLA PRE ZŠ - 1. STUPEŇ

EDUKAČNO - ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE S EKOLOGICKOU TEMATIKOU

ODDYCHOVO ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE

Je to náš najobľúbenejší a zároveň najstarší animačný program. Deti celou školou v prírode
sprevádza Veľká zážitková mapa. Na začiatku je čistá a postupne si do nej, deň po dni
zapisujú svoje zážitky. Berú si ju so sebou domov, tak im ešte dlho môže pripomínať, čo
pekné spolu zažili.

Program inšpirovaný naším úspešným táborom, v ktorom nám celý rok ubehne rýchlosťou
svetla. Vynechávame všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie najlepšie dátumy
v kalendári - tie naj sviatky. Určený pre všetky skupiny, ktoré už absolvovali u nás Abecedu
hier a túžia po niečom novom.

3 ZÁKLADNÉ AKTIVITY

3 ZÁKLADNÉ ZLOŽKY

1. ABECEDNÍČEK

1. ŠPECIÁLNY 4-DŇOVÝ ADVENTNÝ KALENDÁR

balíček 26. hracích kartičiek, kde sme ukryli naše najzaujímavejšie hry, súťaže a športy
pre tímy. Sú zoradené podľa abecedy od A po Z. Pod každým písmenom nájdete názov
aktivity, jej popis aj spôsob hodnotenia. Všetky výsledky sa zapisujú do zážitkovej mapy.

2. KREATÍVNE DIELNIČKY
 deti sa zoznámia so 4 živlami prostredníctvom 4 tematických kreatívnych dielničiek
a vyrobia si 4 zaujímavé predmety

každý deň v ňom deti odhalia, aký sviatok ich čaká, či to budú Vianoce, Veľká noc, Valentín,
deň detí, Halloween, Silvester, narodeniny. S každým sviatkom sa spájajú špeciálne
pripravené hry a súťaže. Po ich absolvovaní sa výsledky zapíšu do kalendára. Deti si ho
berú so sebou domov, tak im ešte dlho môže pripomínať, čo pekné spolu zažili. Čakajú ich
hry, ako napr.: veľkonočná stopovačka, zajačia naháňačka, secret Santa, guľovačka…

2. KREATÍVNE DIELNIČKY KU KAŽDÉMU SVIATKU
čas venovaný rozvíjaniu zručností detí
 4 tematické kreatívne dielničky prepojené so sviatkom v daný deň, kde deti rozvíjajú svoju
kreativitu a fantáziu

3. ULETENCE
voľný program podľa vlastného výberu detí s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, na ktoré majú deti najviac chuť trebárs aj obyčajný futbal alebo vybíjaná
 deti a pani učiteľky môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere,
švihadlá, lopty, gumy na skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie,
spoločenské hry…
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3. VOĽNÝ PROGRAM
podľa vlastného výberu detí s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, na ktoré majú deti najviac chuť trebárs aj obyčajný futbal alebo vybíjaná
 deti a pani učiteľky môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere,
švihadlá, lopty, gumy na skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie,
spoločenské hry…

ČLOVEČE ZABAV SA PRE ZŠ - 2. STUPEŇ
TEENAGERSKÁ ŠKOLA V PRÍRODE
Podľa našich skúseností deti vo vyššom veku už nebaví mystika ani rozprávkové príbehy.
Zistili sme, že ich zatiaľ neomrzela jedna vec a to je hra. Celý program je preto postavený
na hrách, ktoré sa nám osvedčili v našom tábore určenom pre teenagerov a základom sú aj
teambuildingové aktivity, ktoré bavia aj nás dospelých.

1. SPOLUPRÁCA V TÍMOCH
špeciálne zvolené hry zamerané na podporu spolupráce, vzájomnej komunikácie a
budovania tímu. Zahrajú si hry ako: Živé pexeso, Mestečko Palermo, Mission Impossible,
Stratégia, Epidémia, Súboj pohlaví a mnohé ďalšie…

2. NÁROČNEJŠIE KREATÍVNE DIELNE
ktoré dokážu zabaviť aj teenagerov
 výroba paracordových náramkov
 výroba maľovaných drevených totemov a maľovaných kameňov

3. VIAC VOĽNÉHO PROGRAMU
podľa vlastného výberu teenagerov s animátormi alebo pedagógmi
 čas pre aktivity, ktoré si sami zvolia a navrhnú, potreba nechať priestor
 môžu využívať celý animačný materiál - napr. lietajúce taniere, švihadlá, lopty, gumy na
skákanie, penové tyče, soft tenis, potreby na kreslenie, spoločenské hry…
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DARČEKY
NA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV ANIMAČNÝCH PROGRAMOV ČAKAJÚ TIETO DARČEKY:
TRIEDA DOSTANE:
 vyplnenú a vyfarbenú zážitkovú mapu / adventný kalendár
 abecedníček / 26 najbombovejších hier / kniha hier BOMBOVO / pracovné listy
 pomôcky na kreatívne dielničky

DIEŤA, KTORÉ SA ZAPOJÍ DO PROGRAMU ČAKÁ:
 pravítko BOMBOVO
 šiltovka
 účastnícka karta
 2 malé odmeny na zjedenie

PEDAGÓGA, KTORÝ SA ZAPOJÍ DO PROGRAMU ČAKÁ:
 nákupná EKO taška BOMBOVO
 kozmetická EKO taštička BOMBOVO
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ZĽAVY A INFORMÁCIE O CENÁCH
V ZÁKLADNEJ CENE ŠKOLY V PRÍRODE MŠ, ZŠ
 4 x ubytovanie, 4 x plná penzia, strava 5 x denne, pitný režim
 cena pevného lôžka je rovnaká ako cena prístelky

ANIMAČNÉ PROGRAMY:
všetky v našej ponuke ponúkame za príplatok 40 € k základnej cene švp pre všetky typy škôl.

ZĽAVY
5 € / dieťa zľava zo základnej ceny pobytu pre triedy, ktoré si objednajú pobyt do 01. 12. 2022
5 € / dieťa zľava z ceny animačného programu pre školy, ktoré boli s našou CK v škole v prírode aspoň raz od r. 2015

DOPLNKOVÉ SLUŽBY NA VYŽIADANIE:
 BOMBOVÝ BALÍČEK - odmena 100 € na každých 10 platiacich detí, zaujímavý výlet do okolia /workshop - 15 € / dieťa
 zdravotník z CK Bombovo aj s lekárničkou 400 € / pobyt (klasický 5-dňový pobyt)
 prenájom lekárničky bez zabezpečenia zdravotníka - 50 € / pobyt
 pobytový deň naviac cena 32 €
 pobyt dospelej osoby navyše - 100 € / pobyt (klasický 5-dňový pobyt)
 pobyt pedagogického dieťaťa s animačným programom - 100 € / pobyt (klasický 5-dňový pobyt, zahŕňa ubytovanie, stravu a animačný program)
 spolupráca pri koordinácii dopravy
 komplexné cestovné poistenie ECP (podľa aktuálneho cenníka ECP)
 opekačka (cena na vyžiadanie)
 potvrdenie o zaškolení animátorov CK Bombovo
 scenár animačnej školy v prírode

VIAC O BOMBOVOM BALÍČKU
V rámci nášho BOMBOVÉHO BALÍČKA, sme Vám aj tento rok pripravili na strediskách okrem odmien pre pedagógov aj zaujímavé výlety, všetky nájdete na zadnej strane
V prípade objednania Bombového balíčka pri počte nižšom ako 40 platiacich detí, objednávateľ doplatí v prípade zabezpečovania autobusovej dopravy na výlet paušálnu
sumu
7 € / chýbajúce dieťa do počtu 40, ak na výlet bude potrebné zabezpečiť aj druhý autobus, objednávateľ doplatí paušálnu sumu 7 € / chýbajúce dieťa do počtu 80.
V prípade záujmu ponúkame možnosť zabezpečiť za príplatok aj ďalšie atrakcie na základe Vašich požiadaviek.
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VÝLETY V RÁMCI BOMBOVÉHO BALÍČKA
 HOTEL ZUNA Tále

vstup do Bystrianskej jaskyne + tričko Bombovo
alebo autobusová doprava do Jánskej Doliny + vstup do Park Mini Slovensko

 PENZIÓN IVETA Radava

autobusová doprava Nitra + vstup Slovenské poľnohospodárske múzeum
alebo autobusová doprava Hurbanovo + vstup Slovenská ústredná hvezdáreň

 PENZIÓN CENTRAL Oščadnica

autobusová doprava Terchová + vstup Lanový park Dino Adventure (menšia trasa)

 BOROVÁ SIHOŤ Liptovský Hrádok

fľaša Bombovo + vstup do Park Mini Slovensko v Jánskej doline alebo autobusová doprava
Tatranská Lomnnica + vstup do interaktívnej detskej galérie Dobrá Hračka

 PENZIÓN JARABINA Belá - Dulice

autobusová doprava Bojnice + vstup do ZOO

 HORSKÝ HOTEL LOMY Horná Ves

autobusová doprava Bojnice + vstup do ZOO alebo autobusová doprava Valaská Belá + vstup do Sklární
alebo workshop hrnčiar a pletenie náramkov / výrobky zo šúpolia + tričko Bombovo

 RS HOTEL HLBOKÉ Bojnice

vstup do ZOO + tričko Bombovo alebo autobusová doprava Valaská Belá + vstup do Sklární

 PARTIZÁN REZORT Obyce

autobusová doprava Topoľčianky + vstup do zámku a žrebčína

 HORSKÝ HOTEL REMATA Ráztočno

autobusová doprava Bojnice + vstup do ZOO

 HOTEL JAVORNÁ Drienica-Lysá

autobusová doprava Prešov + vstup Solivar

 HORSKÝ HOTEL MINCIAR Kremnica-Skalka

autobusová doprava Kremnica + vstup Múzeum mincí alebo vstup do Štôlňe Andrej

CESTOVNÁ KANCELÁRIA BOMBOVO
c 037 6522 523
O 0915 774 213
O 0903 722 734

, Novozámocká 230, 949 01 Nitra
mbombovo@bombovo.sk
w www.bombovo.sk

Tento katalóg má informatívny charakter, fotografie sú ilustračné.
CK Bombovo si vyhradzuje právo na úpravu cien v prípade zmeny cien vstupov.

