
CK Andromeda
Ponuka letných

detských táborov na
rok 2022



 

Hrdinovia z
brány času

 
Siedmim mocným národom sa podarilo
prejsť cez bránu času do novej krajiny
s názvom Údolie hviezd. Tým sa však
ich útrapy nekončia. Na to, aby boli v

bezpečí sa musia dostať do jedného zo
Strieborných miest a usadiť sa v ňom.
Nebude to však jednoduché. Krajina je
nebezpečná a po ceste číha množstvo

nástrah. Ktorému národu sa ako
prvému podarí získať Strieborné

mesto, stane sa víťazom.
 

Program je vytvorený pre mladšie
deti aj staršie deti, na ktoré čaká

nezabudnuteľné dobrodružstvo
formou zábavy, súťaženia a

spoločného bojovania proti zlu, aby
zachránili ríšu smrteľníkov.  V

programe na deti čaká veľa hier,
súťaží, dobrodružstiev. Nebude

chýbať táborák, stavanie osád, nočná
hra, kúpanie a relax, bláznivé hry, či
výlet do Terra Permonie (unikátna

tvorivá dielňa) alebo kurz
sokoliarstva. 

Dobrodružný fantasy tábor
 pre deti od 7 - 15 rokov.

 
 

Kde: Chata Lodiar, Počúvadlo (okres
Banská Štiavnica)

Termín: 7.-13.8.2022
Cena: 185,-€

Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Žilina, Košice,

Kysak, Poprad, Prievidza, Handlová,
Galanta, Vrútky

 
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, doprava,
materiálne – technické vybavenie, ceny do

súťaží, 24 hodinová starostlivosť o deti,
tričko CK Andromeda, výlet do Terra

Permonie alebo kurz sokoliarstva
 
 
 
 



 

Hakuna 
Matata

 
 

 

V celotáborovej hre Zaklínači sa
stanete súčasťou jednej z rodín, ktoré

ochraňujú ľudstvo a bojujú proti rôznym
príšerám. Je potrebné rozvíjať vlastnú

postavu, získavať zbrane a elixíri a
zbierať zlato za zabité obludy. Ktorá

rodina získa najviac, tá sa stane
víťazom. Pritom treba spolupracovať,

obchodovať s inými rodinami a
taktizovať, aby ste sa stali tými

najlepšími.
 

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

nezabudnuteľného dobrodružsta veľa
zábavy, napätia, smiechu. Čakajú na vás
nové nadupané hry, športové aktivitky
či chill out v hotelovom wellness svete.

Strašidelné nočné hry ale aj zábavné
uletené bláznovstvá. Absolvujete City

game v Banskej Štiavnici alebo
adrenalínovú ferratu na Skalke. To
všetko a ešte viac v novom, o deň

dlhšom tábore. 
 

 

Bláznivý tábor 
pre teenegerov s prvkami 

sebarozvoja.

 
 

Kde: Chata Lodiar, Počúvadlo (okres
Banská Štiavnica)

Termín: 7.-13.8.2022
Cena: 220,-€

Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Žilina, Košice,

Kysak, Poprad, Prievidza, Handlová,
Galanta, Vrútky

 
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, doprava, 
 materiálne – technické vybavenie, ceny

do súťaží, 24 hodinová starostlivosť o deti,
tričko CK Andromeda, City game v

Banskej Štiavnici. 
Príplatok: ferrata Skalka - 20,- eur

 
 
 
 
 



 

DANCEMÁNIA
  

 
 
 
 

Tanečný tábor pre 
dievčatá od 7-15 rokov

 

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.

A aby to nebolo len o drine a
tréningoch, čaká na dievčatá výlet do

zábavného parku Energylandia.
 

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

celotáborovú hru, kde budú cestovať po
vesmíre a podstupovať dobrodružstvá.
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. A z tých
netradičných? To si necháme na tábor. 

 
 

Kde: Chata Slaná Voda (okres Námestovo)
Termín: 18.-24.7.2022

Cena: 180,-€
Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Trnava, Žilina,
Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Poprad,

Ružomberok
 

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

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

tričko CK Andromeda, výlet do
Energylandie, tanečné kurzy

 
 
 
 
 



 

Hravé dielne
 

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

slávny umelec? Teraz môžu, a to 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 ako bonus sa jeden deň

môžu vyšantiť v Energylandii.
 

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

celotáborovú hru, kde budú cestovať po
vesmíre a podstupovať dobrodružstvá. 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. A z tých
netradičných? To si necháme na tábor. 

 Umelecký tábor pre 
deti od 7-15 rokov

 
 

Kde: Chata Slaná Voda (okres Námestovo)
Termín: 18.-24.7.2022

Cena: 185,-€
Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Trnava, Žilina,
Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Poprad,

Ružomberok
 

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

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

tričko CK Andromeda, výlet do
Energylandie, umelecké aktivity

 
 
 
 



 

Prežitie 
v divočine

 

 
Dnešné deti sa dokážu dokonale

orientovať na internete a v počítačoch.
Dokážu sa ale 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. Tak ako každý rok, hlavným

cieľom bude postaviť si prístrešok, v
ktorom dokážu deti stráviť noc. Okrem
toho sa však každý deň budú učiť nové

zručnosti. Ako založiť oheň, získať pitnú
vodu ,viazať uzly, vyrábať si jednoduché
nástroje, orientovať sa v prírode. Okrem

toho si budú musieť uloviť rybu a
pripraviť si ju na ohni. (a aj zjesť ak si
trúfnu  Posledný deň absolvujú skúšky

toho, ako sa to všetko naučili. A aby toho
nebolo veľa, jeden deň si oddýchnu a

zabavia sa v zábavnom parku v
Energylandii.

 
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.
 
 

 
Kde: Chata Slaná Voda (okres Námestovo)

Termín: 18.-24.7.2022
Cena: 195,-€

Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Trnava, Žilina,
Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Poprad,

Ružomberok
 

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

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

tričko CK Andromeda, výlet do
Energylandie

 

Tábor zameraný na prírodu
pre dievčatá aj chlapcov

od 9-16 rokov



 

Sportissimo
 

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 zažiť poriadny

adrenalín do zábavného parku

Energylandia.

 

Popoludní absolvujú deti klasický

táborový program spolu s

ostatnými účastníkmi tábora. V

ňom absolvujú celotáborovú hru,

kde budú cestovať po vesmíre a

podstupovať dobrodružstvá. 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. A z

tých netradičných? To si necháme

na tábor. 

 
Športovo zameraný tábor
pre dievčatá aj chlapcov

od 8-16 rokov

 
Kde: Chata Slaná Voda (okres Námestovo)

Termín: 18.-24.7.2022
Cena: 185,-€

Doprava: individuálna alebo kombinovaná
doprava z miest Bratislava, Trnava, Žilina,
Košice, Kysak, Poprad, Prievidza, Poprad,

Ružomberok
 

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

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

tričko CK Andromeda, výlet do
Energylandie

 



 

Z rozprávky 
do rozprávky

Tábor pre deti od 6 - 11
rokov

Kráľ údolia zázrakov Mickey Mouse sa
stratil v magickom portáli. Vydali sme
sa preto za čarodejníkom Ozzym a ten
nám povedal, že aby sme ho zachránili,

musíme nájsť magický kľúč, ktorý portál
otvorí. To však nebude také jednoduché.

Jednotlivé kúsky kľúča sa totiž
nachádzajú v rôznych rozprávkach.

Treba ich teda navštíviť a kľúč
poskladať. Nebude to však jednoduché.

Času nie je veľa, pretože brána do
krajiny rozprávok sa čoskoro zatvorí.
Potrebujeme preto práve tvoju pomoc,

aby sme zvládli navštíviť všetky
rozprávky a zachránili nášho kráľa

Mickeyho.
 

Program tábora je vhodný pre mladšie
deti. Každý deň sa ocitnú v inej

rozprávke, kde budú musieť pomôcť
kúzleným bytostiam pomôcť vyriešiť ich

starosti. V programe nebudú chýbať
športové aktivity, táborové hry, kúpanie
v bazéne, diskotéka, opekačka, výlet do

Bystrianskej jaskyne, na hrad Slovenská
Ľupča, jazda na koníkoch, či tvorivé

dielne. 
 

 
Kde: Chata Limba, okres Brezno

Termín: 15.-20.8.2022
Cena: 165,-€

Doprava: Bratislava, Nitra, Žilina, Košice,
Prievidza, Banská Bystrica

 
V cene: ubytovanie, strava, animátori,

zdravotník, originálny program, doprava,
materiálne – technické vybavenie, ceny do

súťaží, 24 hodinová starostlivosť o deti,
tričko CK Andromeda, vstup do

Bystrianskej jaskyne, výlet na hrad
Slovenská Ľupča, jazdenie na koníkoch. 



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


