
Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie, Vranov nad Top
 

Miesto konania: Rekrea
Termín konania: 

Vážení rodičia! 
 Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje
kresťanských spoločenstiev detí a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad 
Topľou. 
V tomto roku je miestom realizácie región 
Rekreačné stredisko Falko na Danovej je situované pri Medzilaborciach v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. 
tichej prírode Východných Karpát, Laboreckej vrchoviny, Polonín, Šariša a Zemplína. Objekt je vzdialený len 2 km od Po
najbližších dedín Vydraň a Kalinov - v II. svet. vojne prvá oslobodená obec v bývalej 
km a nachádza sa tam múzeum A.Warhola 
Cez celý areál preteká lesný potok. V areáli objektu je altánok s ohniskom s kapacitou 100 miest. Novo
budova a dve chatky poskytujú ubytovanie v dvoj, troj a štvorposte
klientov máme k dispozícii aj izby s vlastnou kúpe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zdravotník.

 
 
 
   

člen eRka 

ostatní účastníci 

V cene tábora je zahrnutá: 
 
 
                                                                                       
                                                                                       
 
 
                                                                                       

• strava 5x denne a celodenný pitný režim, 
• poplatok mestu za ubytovanie, 

• doprava do tábora a späť,  
• iné predmety potrebné   
• k organizácii programu počas tábora
 

Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou

 
 
 
 

Miesto konania: Rekreačné stredisko FALKO - DANOVA
Termín konania: 14. 7. – 19. 7. 2019 

 

Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje
a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad 

realizácie región Východných Karpát v Medzilaborciach
je situované pri Medzilaborciach v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. 

tichej prírode Východných Karpát, Laboreckej vrchoviny, Polonín, Šariša a Zemplína. Objekt je vzdialený len 2 km od Po
v II. svet. vojne prvá oslobodená obec v bývalej ČSSR. Mesto Medzilaborce 

Cez celý areál preteká lesný potok. V areáli objektu je altánok s ohniskom s kapacitou 100 miest. Novopostavená ubytov
budova a dve chatky poskytujú ubytovanie v dvoj, troj a štvorposteľových izbách aj so spoločným sociálnym zariadením. Pre nár
klientov máme k dispozícii aj izby s vlastnou kúpeľňou. Jedáleň a prekrytá terasa s celoročnou prevádzkou má kapacitu 120 osôb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

om budú venovať vedúci, ktorí majú 
organizovaní táborov. 
ť animátori. Jeden animátor 

bude mu pomáhať aj pomocný 

 zdravotník. 

Účastnícky poplatok  
(zaplatiť do 30.06.2019) 

                                                                                       - 80,00 € 
                                                                                       -   2,00 € 

                                                                                       -   5,00 € 

Kontaktná osoba:
Lucia Demčáková
e-mail: luciademcak@gmail.com
Tel.: 0910 354489

celodenný pitný režim,    
ubytovanie,  

programu počas tábora 

ľou, eRko 

DANOVA 

Dostáva sa Vám do rúk prihláška na detský letný tábor, ktorý organizuje eRko – Hnutie 
a Rímskokatolícky farský úrad  Narodenia Panny Márie vo Vranove nad 

Východných Karpát v Medzilaborciach. 
je situované pri Medzilaborciach v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. Nachádza sa v krásnej a 

tichej prírode Východných Karpát, Laboreckej vrchoviny, Polonín, Šariša a Zemplína. Objekt je vzdialený len 2 km od Poľska ako aj od 
Mesto Medzilaborce je vzdialené od trediská 6 

postavená ubytovňa DOLINA, hlavná 
ným sociálnym zariadením. Pre náročnejších 

nou prevádzkou má kapacitu 120 osôb. 

77 € 

87 € 

Kontaktná osoba: 
čáková 

uciademcak@gmail.com 
Tel.: 0910 354489,0918 542 052 


