Kultúrne organizácie Košického samosprávneho
kraja pripravujú bohatú ponuku detských
letných táborov a tvorivých aktivít.

Ponuka letných táborov a
aktivít pre deti

Zmena programu je vyhradená a závisí od
súčasnej epidemiologickej situácie.

Kaštieľkovo

Knihovníček

Denný letný tábor Múzea a Kultúrneho centra južného
Zemplína v Trebišove pre deti od 6 do 12 rokov.

Denný letný tábor Zemplínskej knižnice v
Trebišove pre deti od 7 do 12 rokov.

6. - 10. júla od 8.00 do 15.30

24. - 28. augusta od 8.00 do 16.00

Denný tábor, ktorý ponúka netradičné prostredie,
deti v tábore zažijú napríkald hľadanie pokladu
a dobýjanie hradu. Cena 60 eur/osoba.

Pestrá ponuka pre deti, tešiť sa môžu na dobrodružstvá pri knihách,
storytelling alebo výlet. Cena 60 eur/osoba. Knižnica pripravuje v
priebehu leta mnoho ďalších prázdninových podujatí - ich
aktuálnu ponuku nájdete na ich web stránke www.kniznicatv.sk.

KONTAKT: Kvetoslava Porhinčáková:
kvetoslava.porhincakova@muzeumtv.sk, www.muzeumtv.sk

Letné prázdniny v múzeu
Denný letný tábor v Zemplínskom múzeu v
Michalovciach pre deti pd 7 do 11 rokov.
I. turnus: 13. - 17. júla od 7.30 do 15.30
II. turnus: 3. - 7. augusta od 7.30 do 15.30
Denný tábor, v ktorom deti objavia všetky tajné zákutia múzea a pod
vedením zručného remeselníka sa niečomu aj priučia. Cena: 80 eur/sosoba.
KONTAKT: info@zemplinskemuzeum.sk,
www.zemplinskemuzeum.sk

Po stopách pokladov Unesca na Gemeri
Denný letný tábor v Baníckom múzeu v Rožňave
pre deti od 6 do 10 rokov.
10. - 14. augusta
Spoznávanie prírodných krás a pamiatok pre všetky zvedavé deti.
Denný tábor, ktorého cieľom je vzbudenie záujmu u mladej generácie
o všetko, čo región Gemera ponúka. Cena: 70 eur/ osoba.
KONTAKT: info@banmuz.sk, www.banmuz.sk

Leto v galérii
Denný letný tábor vo Východoslovenskej galérii
(kapacita tábora je už takmer naplnená).
I. turnus: 13. - 16. júla od 8.00 - 16.00 (deti 7 - 10 r.)
II. turnus: 20. - 23. júla od 8.00 do 16.00 (deti 11 - 15 r.)
Denný program pre deti , súčasťou budú rôzne kreatívne workshopy a na
záver sa deti môžu tešiť na vernisáž vlastných diel. Cena: 60 eur/ osoba.
Viac info NÁJDETE TU.
KONTAKT: www.vsg.sk

KONTAKT: trebisov@kniznicatv.sk

Letný astronomický tábor
Tábor organizovaný Hvezdárňou v
Michalovciach.
12. - 18. júla
Týždňový prespávací tábor, deti sa môžu tešiť na výlety po
východnom Slovensku, astronomické pozorovania, mnohé súťaže a
športové hry. Miesto konania: Zemplínska Šírava, hotel Poštár.
Približná cena: 130 eur/ osoba.
KONTAKT: info@hvezdaren-mi.sk, www.hvezdaren-mi.sk

Remeselný tábor
Tábor organizovaný Gemerským osvetovým
strediskom v Rožňave.
I. turnus: 6. - 10. júla od 8.00 do 16.00
II. turnus: 13. - 17. júla od 8.00 do 16.00
III. turnus: 3. - 7. august od 8.00 do 16.00
IV. turnus: 10. - 14. august od 8.00 do 16.00
Denný tábor s remeselníckymi aktivitami ( hrnčiarstvo, gastronómia,
tkanie, paličkovanie a pod.). Miesto konania: Dom tradičnej kultúry
Gemera. Cena: 100 eur/ osoba.
KONTAKT: gos@gos.sk, www.gos.sk

Astronomický tábor - Hviezdna misia
Tábor organizovaný Gemerským osvetovým
strediskom v Rožňave.
I. turnus: 13. - 15. júla
II. turnus: 10. - 12. augusta
Stanový tábor s dennými a nočnými astronomickými aktivitami. Deti
budú prespávať vo vlastných stanoch. Tábor prebehne vo Hvezdárni .
Cena: 15 eur/ osoba.
KONTAKT: gos@gos.sk, www.gos.sk

ANIMOsCOOL

Po gemersky hráme

Denný tábor organizovaný Gemerským
osvetovým strediskom v Rožňave.

Pobytový tábor organizovaný Gemerským
osvetovým strediskom v Rožňave.

27. - 31. júla od 8.00 do 16.00

17. - 21. augusta

Tábor prebehne vo forme letnej školy animovanej tvorby. Miesto
konania: Dom tradičnej kultúry Gemera. Cena: 50 eur/ osoba.

Muzikantský tábor. Miesto konania: Vyšná Slaná.
Cena: 60 eur/ osoba.

KONTAKT: gos@gos.sk, www.gos.sk

KONTAKT: gos@gos.sk, www.gos.sk

Zoskáčik - pohoda, zážitky, zábava,
smiech!

Denný tábor KCÚBaR

Denný tábor organizovaný Zemplínskym
osvetovým strediskom v Michalovciach.
I. turnus: 6. - 10. júla od 7.30 do 16.00
II. turnus: 13. - 17. júla od 7.30 do 16.00
III. turnus: 3. - 7. augusta od 7.30 do 16.00
IV. turnus: 10. - 14. augusta od 7.30 do 16.00
Štyri turnusy denného letného tábora pre deti z Michaloviec a
okolia ponúkajú príležitosť na osvojenie si základných
remeselných a textilných zručností / práca s hlinou a drevom,
paličkovanie, háčkovanie, plstenie, maľovanie na textil a sklo/ a
neformálne vzdelávacie aktivity. Miesto konania: Galéria ZOS
Michalovce. Cena: 55 eur/ osoba. Viac info NÁJDETE TU.
KONTAKT: 056/6441348, zos@zosmi.sk, www.zosmi.sk

Denný tábor organizovaný Kultúrnym
centrom Údolia Bodvy a Rudohoria.
13. - 17. júla od 8.00 do 16.00
Denný tábor, ktorý oživí leto každému, kto sa ho zúčastní.
Bude to miesto, kde sa vytvárajú nové kamarátstva a kde sa
prežívajú letné zážitky. Miesto konania: Veľká Ida.
Cena: 75 eur/ osoba.
KONTAKT: zsofia.kupecova@kcubar.sk, www.kcubar.sk

Mládežnícky Fábry Tábor
Denný tábor organizovaný Kultúrnym
centrom Údolia Bodvy a Rudohoria.
3. - 8. augusta od 8.00 do 16.00

Denný tábor organizovaný Kultúrnym
centrom Abova pre deti od 7 do 13 rokov.

Letné stretnutie mladej generácie. Súčasťou programu bude
napríklad čítanie národnostnej literatúry, školenie na
používanie PC programov, získanie praktickej
zručnosti v knihovníctve a v reštaurovaní kníh.
Miesto konania: Štós. Cena: 25 eur/ osoba.

20. - 24. júla od 8.00 do 16.00

KONTAKT: krisztian.zeman@kcubar.sk, www.kcubar.sk

Remeselníček

Denný vidiecky tábor zameraný na remeslá a aktívne
trávenie voľného času. Deti z regiónu Abov si tak budú môcť
vyskúšať techniky využívané pri rôznych ľudových remeslách.
Miesto konania: Herľany, areál účelovo - výcvikového
zariadenia TUKE. Cena: 50 eur/ osoba.
KONTAKT: tel.č. 055/696 58 07, www.kulturaabova.sk

Than perdal o Roma / Miesto pre
Rómov
Denný tábor organizovaný Kultúrnym
centrom Abova pre deti od 7 do 12 rokov.
10. - 13. augusta od 8.00 do 16.00
Denný vidiecky tábor pre rómske deti z regiónu Abov. Počas 4
dní si deti na vidieckych dielňach vyskúšajú svoju zručnosť
prostredníctvom aktivít zameraných na remeslá, ktoré boli v
minulosti súčasťou života Rómov. Miesto konania: Nižná
Kamenica, kaštieľ. Cena: 5 eur/ osoba.
KONTAKT: tel.č. 055/696 58 07, www.kulturaabova.sk

Astronomický a prírodovedný tábor
Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom
Údolia Bodvy a Rudohoria.
18. - 21. augusta od 8.00 do 16.00
Denný tábor pre mladých priaznivcov astronómie a prírodných
vied. Miesto konania: Medzev. Cena: 48 eur/ osoba.
KONTAKT: olga.ballaschova@kcubar.sk, www.kcubar.sk

Folklórny tábor
Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom
Údolia Bodvy a Rudohoria.
24. - 28. augusta od 8.00 do 16.00
Folkloristi tešte sa! Folklórny denný tábor ponúkne živé aktivity a
letnú zábavu! Na deti tu čakajú výučba ľudového tanca a spevu,
prednášky, tvorivé dielne s ÚĽUV a výlety. Cena: 75 eur/ osoba.
KONTAKT: marianna.svorenova@kcubar.sk, www.kcubar.sk

PRÁZDNINY V GALÉRII

Tri Di Art

Kreatívne dielne nielen pre deti v Galérii umelcov Spiša.

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom
Medzibodrožia a Použia.

Tvorivky: 1. júla – 28. augusta, od 9.00 do 16.00
Nedeľný kreatívny ateliér: 17. júla a 2. augusta, od 13.00
do 15.30
Kreatívne dielne podľa ponuky – každý týždeň nová technika. 1 dielňa
potrvá 2 – 2,5 hodiny, účasť je nutné nahlásiť vopred.
Cena: 2 € / osoba/ dielňa.
KONTAKT: sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

GALERIJNÝ SKAUTING

27.- 31. júla od 9.00 do 16.00
Pestrý program denného tábora zabezpečí rôzne kultúrne aktivity prezentácia remesiel, divadelné predstavenia, ľudové zvyklosti a
veľa iných. Cena: 20 eur/ osoba.
KONTAKT: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com,
www.kcmap.sk

Letné farebné dni - týždeň
farebných aktivít

Týždenný kreatívny tábor s pestrým programom v Galérii
umelcov Spiša pre deti od 6 do 15 rokov.

Denné aktivity organizované
Gemerskou knižnicou
P. Dobšinského v Rožňave.

I. turnus: 27.- 31. júla od 9.00 do 16.00
II. turnus: 10. – 14. augusta od 9.00 do 16.00

13. - 17. júla od 8.00 do 15.30

Týždeň plný zábavy ponúka unikátny edukatívny program, deti zažijú
dielne, galerijný skauting, exkurzie, výstavy.
Cena: 70 eur/ osoba
KONTAKT: sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

Stretnutia zamerané na farby vo svete okolo nás.
Spoznávanie prírody, človeka, okolitého sveta.
Aktivity s knihami, farbami, plnenie úloh a
hádaniek, pobyt v prírode, čítanie, stretnutie s
hosťami, samostatné tvorivé aktivity, relax. Miesto
konania: Pobočka JUH. Cena: 50 eur/ osoba.
Viac info NÁJDETE TU.

Workshop Origami

KONTAKT: www.kniznica-rv.sk

Workshop organizovaný Spišským
osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi
pre deti od 6 do 14 rokov.

Letné farebné dni - stretnutia

9. júla od 9.00 do 11.00
10. júla od 9.00 do 11.00
Miesto konania: Výstavná miestnosť Spišského osvetového
strediska. Účasť je nutné nahlásiť vopred.
Cena:
1 euro/ osoba/ deň
KONTAKT: osveta4@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

Workshop ručných prác
Workshop organizovaný Spišským osvetovým
strediskom v Spišskej Novej Vsi pre deti od 6 do
14 rokov.

Letné stretnutia v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v
Rožňave v rámci programu Letné farebné dni.
Letné stredy: 8. a 29. júla a 26. augusta od 9.00 do 15.00
Stará kniha nehrdzavie: 22. júla od 12.00 do 15.00
Zábavné utorky: 7., 14., 21., a 28. júla od 9.00 do 11.00
Cena: 1 euro/ osoba /deň. Miesto konania: Pobočka JUH. Viac info
NÁJDETE TU.
KONTAKT: www.kniznica-rv.sk

Graffity workshop
Workshop organizovaný Spišským osvetovým
strediskom v Spišskej Novej Vsi pre deti 2. stupňa ZŠ.

16. júla od 9.00 do 11.00
17. júla od 9.00 do 11.00

20. augusta od 10.00 do 12.00
27. augusta od 10.00 do 12.00

Miesto konania: Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska.
Účasť je nutné nahlásiť vopred. Cena: 1 euro/ osoba/ deň

Miesto konania: Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska.
Účasť je nutné nahlásiť vopred. Cena: 1 euro/ osoba/ deň

KONTAKT: osveta4@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

KONTAKT: osveta4@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

DIVADELNÝ a FILMOVÝ tábor
Tábor organizovaný Divadlo Thália Színház pre deti od 7 do
14 rokov pod vedením Anikó Varga.

Miesto konania: Divadlo Thália Színház, Timonova 3,
Košice.

I. turnus: 27. - 31. júla od 8.00 do 16.00 (v maď. jazyku)
II. turnus: 10. - 14. augusta od 8.00 do 16.00 (v slov. jazyku)

KONTAKT: info@thaliaszinhaz.sk, 0905 530 321,
www.thaliaszinhaz.sk

