
CK Andromeda
Ponuka letných

táborov na rok 2021



Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 10.-17.7.2021

Cena: 205,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza,

Banská Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne –
technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, splav Hronu, laser game priamo v
tábore, vodný futbal.

Hakuna Matata
Ten najšialenejší letný tábor,

tento rok v novom prostredí, so
známymi animátormi, s úplne

vynoveným programom a
netradičnými atrakciami – splav
Hrona, laser game, zombie night,

penová párty…

Všetky problémy hoď za hlavu a užívaj si
život! Dokonca aj v postapokalyptyckej

budúcnosti…

Potom, ako do sveta prenikol nebezpečný
vírus väčšina ľudstva vymrela, civilizácie sa
zrútili. Prežili len izolované skupinky, ktoré

potrebujú nanovo vybudovať fungujúci svet. V
celotáborovej hre sa teda musí nazbierať čo

najviac surovín, pomocou ktorých sa postavia
jednotlivé budovy, ktoré prinesú nové

zvýhodnenia. Pritom treba dávať pozor na
nebezpečných zombíkov, útoky

znepriatelených skupín a iné nástrahy, ktoré
sú na účastníkov pripravené.

Celý program je vytvorený pre staršie deti, na
ktoré čaká okrem nezabudnuteľného

dobrodružsta veľa zábavy, napätia či smiechu.
Penová párty, vodný futbal, táboráky s

gitarkou, plážový volejbal, laser game turnaj,
strašidelná noc zombíkov, stavanie
prístreškov a nocovanie v lese (pre

záujemcov), nočné kino, športové aktivity,
splav Hronu a mnoho ďalšieho. A to najlepšie?
Tak ako každý rok skvelá partia teenegerov a

animátorov ktorí nezabudli že boli mladí.
Tešíme sa na teba Vhodné pre mladých od 12 –

17 rokov.



Hrdinovia z 
brány času

Hrdinovia z brány času je tábor
vhodný pre chlapcov a dievčatá,
ktorí chcú mať nevšedné a silné

zážitky, neboja sa súťažiť a skúšať
nové veci a okrem toho sa chcú

naučiť mnohým zručnostiam.

Poď sa snami zabaviť a ustanoviť
rovnováhu v ríši smrteľníkov, ktorú napáda

temnota. 

Kedysi dávno obývalo prastarú krajinu
Dreanor 6 mocných národov. Lenže zlo v

podobe démonov jedného dňa prišlo a národ po
národe si podmanilo. Posledné zvyšky ľudí,
orkov, elfov, trpaslíkov, mágov a vampírov

ušlo pomocou brány času do novej krajiny, a
založili si tu prvé usadlosti. Začali objavovať,
osídľovať a dobívať jednotlivé územia, aby si

to tu mohli podmaniť. 

Avšak nebude to ľahké. Stvorenia pradávneho
podsvetia, staršie ako je sám čas, zistili že
pomocou brány ich možno nájsť a navždy si

podmaniť. Preto sa musia všetky národy
zjednotiť aj napriek tomu, že si niesú blízki, a
musia navždy poraziť tieto bytosti. Príď sa aj

ty zapojiť, pridať ruku k dielu a ustanoviť
rovnováhu sveta.

Na deti čaká veľa zábavy, vodný futbal,
táborák s gitarou, pyžamová diskotéka,
stavanie bunkrov, nočné kino športové

aktivity, plážový volejbal, strašidelná noc pre
odvážlivcov, výlet do Bystrianskej jaskyne a

kúpanie vo vodnom svete

Vhodné pre deti od 7-15 rokov.

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 18.-24.7.2021

Cena: 175,-€ platná do 31.1.2021 
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Banská

Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne –
technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, výlet do Bystrianskej jaskyne,
kúpanie vo vodnom svete, vodný futbal.



Dancemánia
Pod vedením profi inštruktorov
čakajú na deti tanečné lekcie v

štýle hip-hop, disko, latino –
všetko podľa výberu, aby

predviedli svoje schopnosti v
záverečnom crew-battle. Okrem
toho veľa zábavy a buď relax vo

vodnom svete alebo adrenalínový
lanový park.

Zapoj sa do neobyčajnej tanečnej
"crew".

Na tábore Dancemánia čaká na účastníkov
veľký “dance battle”. Na začiatku si

tréneri vyberú členov svojich “crew”. Celý
týždeň budú prebiehať tréningy, na

ktorých si účastníci zlepšia svoje tanečné
schopnosti. Akým tanečným štýlom sa

vyberú, to je na ich dohode s trénerom. 

 Samozrejme, nebude to len o drine na
tréningoch, pertože zažiju aj kopec

zábavy.  Ako bonus je pripravený buď
adrenalínový lanový park alebo relax vo
vodnom svete v hoteli Bystrá. Popoludní

absolvujú deti klasický táborový program
spolu s ostatnými účastníkmi. V ňom

zažijú celotáborovú hru, v ktorej budú v
rôznych tradičných a netradičných
disciplínach súťažiť proti ostatným

rodinám. Neminie ich nočná hra, táborák s
gitarou, športové hry, kúpanie, krúžky,
úlety a námoty a veľa veľa ďalšieho. :P

Vhodné pre deti vo veku 7-16 rokov. 

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 25.-31.7.2021

Cena: 175,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Banská

Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne –
technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, vodný svet alebo lanový park.



Hravé dielne
Tábor Hravé dielne je vhodný pre
všetky deti, ktoré rady vytvárajú
umelecké veci. Na deti čaká viac
než len kreslenie, budú používať
zaujímavé metódy, modelovať z

hliny, batikovať, tvoriť makety a
veľa ďalších rôznych vecí.

Kreativitu budú tiež rozširovať pri
návšteve Bystrianskej jaskyne.

Vaše deti by rady nakukli do zázračného
sveta, kde sa z každého z nich môže stať

slávny umelec? 

Teraz môžu, v letnom tábore „Hravé diele.“
Prekvapia vás tým, čo všetko dokážu! Naučia

sa pracovať s rôznymi materiálmi a
výtvarnými technikami. Žiadne klasické
kreslenie. Budú môcť vyrábať, batikovať,
modelovať z keramickej hliny či vyrábať
bižutériu. Navyše zažijú kopec srandy a

okrem zážitkov si odnesú aj výrobky, ktoré si
sami vyrobia. Naši umelci sa ich už nemôžu

dočkať! A ak bude chýbať kreativita,
doplníme ju pri návšteve Bystrianskej

jaskyne.

Popoludní absolvujú deti klasický táborový
program spolu s ostatnými účastníkmi
tábora, kde zažijú celotáborovú hru. V

rôznych tradičných aj netradičných úlohách
budú súťažiť proti ostatným rodinám o
celkového víťaza tábora. Z tradičných

disciplín čaká na deti nočná hra, opekačka,
diskotéka, turistika, kúpanie v hotelovom

bazéne, vodný futbal, vodná vojna. Tešíme sa!

Vhodné pre deti vo veku 7-12 rokov. 

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 25.-31.7.2021

Cena: 165,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Banská

Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne –
technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, výlet do Bystrianskej jaskyne.



Prežitie 
v divočine

Letný tábor Prežitie v divočine je
tábor kde na deti čakajú

dobrodružný kurz, kde sa naučia,
ako založiť oheň, postaviť

prístrešok či vyrobiť zbraň a
pripraviť si jedlo. Okrem toho sa

tento rok vydáme splavovať Hron a
prespíme v lese.

Dnešné deti sa dokážu dokonale
orientovať na internete a v počítačoch.

Ale dokážu sa orientovať v prírode? 

Dokážu si postaviť prístrešok, založiť oheň,
či urobiť jednoduchú zbraň? Tak presne toto

a ešte omnoho viac sa budú učiť u nás. 

Od tohto roku sa nám trošku mení systém
pre tých, ktorí to už s nami zažili. Deti
musia skladať zálesácke skúšky rôznej

náročnosti, podľa ich schopností. Čakajú ich
skúšky na zakladanie ohňa, získania pitnej

vody, stavania prístrešku a nocovania v
ňom, spoznávanie bylín, zvierat, orientácia
v teréne a lov. V doplnkovom programe sa

vydáme splavovať rieku Hron. Skúsení
inštruktori nás zaškolia, nafasujeme výbavu

a hurá na vodu. 

Popoludní absolvujú deti klasický táborový
program spolu s ostatnými účastníkmi. V

ňom zažijú celotáborovú hru, v ktorej budú v
rôznych tradičných a netradičných
disciplínach súťažiť proti ostatným

rodinám.

Vhodné pre deti od 9 – 16 rokov.

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 25.-31.7.2021

Cena: 179,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza,

Banská Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne
– technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, splav Hronu.



Sportissimo
Na tábore Sportissimo čakajú na

deti každý deň športové tréningy.
Čakajú na nich tradičné aj

netradičné športy. Tréningy budú
prebiehať pod vedením skúseného

trénera, takže sa decká majú na čo
tešiť. Okrem toho na účastníkov
čaká výlet a zjazd na bicykloch v
Bikeparku Mýto pod Ďumbierom.

Aj tento rok sa budeme na tábore
Sportissimo zdokonaľovať v rôznych

tradičných aj menej tradičných
športoch. 

Pod vedením trénerov sa budú každý
deň konať tréningy, vďaka ktorým sa

deti zlepšia vo futbale, volejbale,
florbale, vybíjanej či ďalších športoch.

Navyše sa tento rok vyberieme do Bike
parku v Mýte pod Ďumbierom, kde

nafasujeme bicykle a skúsime si
zjazdové trate. Sú rôznych úrovní,

takže každý podľa toho, na čo si trúfa.

Popoludní absolvujú deti klasický
táborový program spolu s ostatnými

účastníkmi tábora. V ňom zažijú
celotáborovú hru. V rôznych zábavných

a zaujímavých úlohách budú súťažiť
proti ostatným rodinám o celkového
víťaza tábora. Z tradičných disciplín

čaká na deti nočná hra, opekačka,
diskotéka, turistika, kúpanie, vodný
futbal. A z tých netradičných? To si

necháme na tábor.

Vhodné pre deti od 8 – 16 rokov.

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 25.-31.7.2021

Cena: 175,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná doprava

z miest Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Košice,
Kysak, Poprad, Prievidza, Banská Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne –
technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda,Bike park.



V konskom sedle
Tábor v konskom sedle je pre tých

najväčších milovníkov koní. Na
kone sa bude chodiť každý jeden
deň. Ak ťa baví starať sa o ne a

jazdiť na nich, tak toto je krúžok
práve pre Teba. Ranč je pár minút

od strediska.

Letný tábor v Konskom sedle je ako
stvorený pre všetky deti, ktoré majú

rady kone. 

V tomto tábore sa každý deň vydajú na
konský ranč, kde sa pod vedením

skúsených inštruktorov naučia ako sa o
kone starať, čistiť ich, česať, kŕmiť a

hlavne jazdiť na nich. Tento rok čaká na
deti novinka. Nebudú tráviť celý čas len
na ranči, ale vydajú sa aj do prírody na

prechádzku na koňoch. Farma Ajax, kam
budeme chodiť na kone sa nachádza cca 5

minút peši od strediska.

Popoludní absolvujú deti klasický
táborový program spolu s ostatnými

účastníkmi tábora. V ňom zažijú
celotáborovú hru. V rôznych tradičných aj

netradičných úlohách budú súťažiť proti
ostatným rodinám o celkového víťaza
tábora. Z tradičných disciplín čaká na
deti nočná hra, opekačka, diskotéka,

turistika, kúpanie, vodný futbal. A z tých
netradičných? To si necháme na tábor

Tešíme sa!

Tábor je vhodný pre deti, ktoré sa neboja
koní a majú od 7 - 16 rokov. 

Kde: Chata Limba, Bystrá, okres Brezno
Termín: 25.-31.7.2021

Cena: 220,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná

doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,
Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza,

Banská Bystrica
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, materiálne
– technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, denne starostlivosť o kone a
kurzy jazdenia.



Crash! - 1. level
Tábor Crash – 1.level  je vytvorený

na motív legendárnej hry Crash
Bandicoot. Na účastníkov čaká

prepracovaný program, ktorý ich
vtiahne do deja hry, aby zachránili
planétu Zem pred zlým Cortexom.

Okrem programu na deti čaká výlet
do Bystrianskej jaskyne a vodného

sveta.

Nešikovný Cortex sa  so svojou
vesmírnou loďou Vortex už nejakú dobu

vznáša tesne pod atmosférou našej
planéty.

Do rôznych lokalít spúšťa svoje
experimenty, ktorými chce ovládnúť

planétu Zem a postupne si ju podrobiť. Ani
on sám nevie, ako presne to chce dosiahnúť

a svojimi experimentami tak vyvoláva
chaos, na ktorý môže doplatiť život na

našej planéte. Aby sme ho zastavili,
povolávame všetky odvážne deti na skvelú

akciu, v ktorej účastníci budú zbierať
životy , ochranné umbakarny a boxy, ktoré

budú rozhodovať  o ľahkom či prudkom
priebehu tábora plného zážitkov ,

dobrodružstva , špliechania , poznávania ,
blbnutia a vytvárania nových priateľstiev

Na deti, okrem týchto zážitkov, čaká aj
vodný futbal , večerné kino, nočný útek z

Vortexu , opekačka, diskotéka či celodenný
výlet do Bystrianskej jaskyne a wellnesu

pod dohľadom skvelých animačných
parťákov, ktorí sa už nevedia dočkať

nových kamarátov.

Vhodné pre deti od 7-16 rokov

Kde: Hotel Krpáčovo, okres Brezno
Termín: 21.-28.8.2021

Cena: 199,-€ platná do 31.1.2021
Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Trnava, Nitra,

Žilina, Košice, Kysak, Poprad, Prievidza,
Banská Bystrica

V cene: ubytovanie, strava, animátori,
zdravotník, originálny program, materiálne

– technické vybavenie, ceny do súťaží, 24
hodinová starostlivosť o deti, tričko CK

Andromeda, vstup do Bystrianskej jaskyne
a vodného sveta.



Denný tábor
Prievidza a okolie

Denný letný tábor, na ktorom budú
mať deti zabezpečený zábavný
program so super animátormi.

Uskutoční sa v krásnom prostredí
RZ Go Kľačno. Doprava z Prievidze

zabezpečená.

Škola končí a veľa rodičov rozmýšľa, čo s
voľným časom detí. 

Neodkladajte svoje deti k babke, ani ich
nenechajte tráviť celý deň pred

televízorom či počítačom. Zverte nám ich
na denný tábor a určite sa nudiť nebudú.

Počas týždňa sa  zmenia na malých pirátov
v honbe za pokladom legendárneho

kapitána Barbarosu, indiánov
zachraňujúcich svoju osadu, čarodejníkov v
boji proti zlému mágovi či mladých hrdinov

cestujúcich do iných galaxií.Tábor sa
uskutoční v RZ GO Kľačno, kde bude

zabezpečený plnohodnotný program v
prípade akéhokoľvek počasia.

Harmonogram tábora:
7:00 - odchod z Prievidze

7:30 - 12:00 program
12:00 obed

12:30 - 14:00 voľnočasové aktivity
14:00 - 15:00 vyhodnotenie dňa

15:15 odchod zo strediska
15:50 - príchod do Prievidze

V prípade potreby je možné deti
vyzdvihnúť skôr, alebo doviesť neskôr. V

jeden deň počas tábora sa bude konať výlet
do ZOO/zámok/kúpalisko - podľa počasia.

Vhodné pre deti od 6-14 rokov.

Kde: RZ Go Kľačno
Strava: 3x denne. Desiata, obed (polievka +

hlavné jedlo), olovrant na cestu
Doprava: individuálna alebo autobusová zo

stanice v Prievidzi. V prípade väčšieho záujmu
o dopravu z iných miest zabezpečíme aj takúto

dopravu. Príplatok za dopravu je 10 eur.
Cena: 85€

V cene: strava, animátori, program,
materiálne – technické vybavenie, ceny do

súťaží, tričko CK Andromeda, výlet.
Turnusy: 1. turnus  - 5.-9.7.2021       

2. turnus - 2.-6.8.2021
3. turnus - 9.-12.8.2021



Ako objednať:
Tábor je možné objednať cez našu webovú

stránku www.ckandromeda.sk, kde nájdete
všetky informácie. 

V prípade otázok nás kontaktujte na telefonnom
čísle 0948 779 107 alebo mailom

eifell@ckandromeda.sk


