
                           Rímskokatolícky farský úrad Narodenia

 

Miesto konania: Rekrea
Termín konania: 

Vážení rodičia! 
 Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje

spoločenstiev detí a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Top

V tomto roku je miestom realizácie región 

Ružbašský Dvor ponúka svojim hosťom ubytovanie v

nachádza vo Vyšných Ružbachoch v okrese Stará 

dvor sa nachádza  v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu.

nadmorskej výške 617 m.n.m. História a rozvoj

prameňov. Pre svoju vhodnú polohu sa

spojené s rekreáciou, turistikou, športovaním a lyžovaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas tábora sa deťom budú venova

niekoľkoročné skúsenosti v organizovaní táborov.

O program detí sa budú starať animátori. Jeden animátor 

bude na 8 – 10 detí a bude mu pomáha

animátor. 

O zdravie detí sa bude starať zdra

 
 
 
   

člen eRka 

ostatní účastníci 

V cene tábora je zahrnutá: 
 
 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                       

• strava 5x denne a celodenný pitný režim, 

• doprava do tábora a späť,  

• iné predmety potrebné   

• k organizácii programu počas tábora

 

Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou, eRko

 
 
 
 

Miesto konania: Rekreačné stredisko Ružbašský Dvor
Termín konania: 12. 7. – 17. 7. 2020 

 

Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje eRko 

a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Top

realizácie región Spišskej Magury a Zamaguria. 
ťom ubytovanie v krásnom prostredí Spišskej Magury a

okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji. Celoro

v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu. Vyšné Ružbachy ležia na svahoch

ej výške 617 m.n.m. História a rozvoj Vyšných Ružbách sú úzko späté s využívaním minerálnych 

ov. Pre svoju vhodnú polohu sa Vyšné Ružbachy stali vyhľadávaným miestom pre letné a zimné pobyty 

spojené s rekreáciou, turistikou, športovaním a lyžovaním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

om budú venovať vedúci, ktorí majú 

organizovaní táborov. 

ť animátori. Jeden animátor 

bude mu pomáhať aj pomocný 

 zdravotník. 

Účastnícky poplatok  
(zaplatiť do 30.06.2020) 

                                                                                       - 95,00 € 

                                                                                       -   5,00 € 

Kontaktná osoba:

Lucia Demč
e-mail: luciademcak@gmail.com

Tel.: 0910 354489

celodenný pitný režim,    

organizácii programu počas tábora 

, eRko -HKSD 

Ružbašský Dvor 

eRko – Hnutie kresťanských 

a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. 

išskej Magury a Zamaguria. Objekt sa 

Celoročne otvorený Ružbašský 

ležia na svahoch Spišskej Magury v 

sú úzko späté s využívaním minerálnych 

adávaným miestom pre letné a zimné pobyty 

90  € 

100  € 

Kontaktná osoba: 

Lucia Demčáková 
uciademcak@gmail.com 

Tel.: 0910 354489,0918 542 052 


