
Centrum voľného času, Na vŕšku 24, 94201 Šurany 
 
 
 
 
 

       Pripravili sme tvorivé dielne, športové hry a súťaže, zážitkové aktivity, výlety. 
Zmena programu vyhradená! 

 
Pobyt dieťaťa  v CVČ trvá počas pracovných dní od 8.00 – 16.30 hod. 
Dieťa si môže priniesť výlučne suchú stravu, výnimku akceptujeme iba zo zdravotných dôvodov. 

Nakoľko sa aktivity vopred plánujú a pripravuje sa  materiálne a personálne zabezpečenie, je 
nutné vopred odovzdať prihlášku . Prihlášku do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov 
prosíme odovzdať ( odoslať) najneskôr do 18 júna 2019.  
PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU. 

V cene sú zahrnuté: 
 obedy za príplatok - 1 deň =3 € s obalom a dopravou do CVČ 

 denné režijné náklady ( pre deti s trvalým pobytom v Šuranoch 3 € ), ktoré sú 
za 8,5  hodinový pobyt dieťaťa v CVČ, materiál na tvorivé dielne, atď. 

 celodenný výlet autobusom  so vstupným  na podujatie v hodnote 8 € ( raz v týždni) 
 

POPLATKY: 

I. turnus:  1. - 4.7.2019 (4 dni)  

Dieťa s trvalým bydliskom v Šuranoch, s obedom :   32,- € 
Dieťa s trvalým bydliskom v Šuranoch, bez obeda:  20,-€ 
Dieťa s trvalým bydliskom mimo Šurian s obedom: 40,-€ 
Dieťa s trvalým bydliskom mimo Šurian, bez obeda: 28,-€ 
 

II. turnus 8.-12.7.2019          III. turnus:  15.-19.7.2019        IV. turnus: 22.-26.7.2019 

Dieťa s trvalým bydliskom v Šuranoch, s obedom :  38,- € 
Dieťa s trvalým bydliskom v Šuranoch, bez obeda : 23,- € 
Dieťa s trvalým bydliskom mimo Šurian s obedom: 48,- € 
Dieťa s trvalým bydliskom mimo Šurian, bez obeda: 33,- € 
 

Platby - kontakt:  
Banka: VÚB  
IBAN: SK45 0200 0000 0017 8177 5259   
VS: 22019, v poznámke prosíme uviesť meno dieťaťa 
  
Kontakt : CVČ, Na vŕšku 24,  942 01 Šurany ,  
tel. 0911726808, 0918802064 
Prihláška: https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-

45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf 

Storno podmienky: 
 ( do storno podmienok sa nepočíta poplatok za obed, ten bude účastníkovi po odhlásení  vrátený bez zrážky) 

 odhlásenie do 14 dní pred nástupom na aktivity = vratný poplatok vo výške 85% z ceny 
 odhlásenie  menej než 14 dní pred nástupom na aktivity = vratný poplatok je 40% z ceny 
 odhlásenie v deň nástupu pred aktivitami =  vratný poplatok  je 30% z ceny 

Ak rodič predloží potvrdenie o ochorení dieťaťa od lekára, bude mu vrátená  
plná výška úhrady ( v deň odhlásenia dieťaťa z aktivít). 

https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf
https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf


 

 

PRÁZDNINOVÝ SÚBOR DENNÝCH KURZOV PRE DETI S NÁZVOM 

 

 

pre deti vo veku od 7 do 12 rokov  

Pre uvedené kurzy je počet obmedzený na 10 detí.   

Dôvodom je  individuálny prístup  ku každému účastníkovi kurzu s ohľadom na jeho 
schopnosti a vek počas realizácie jednotlivých výtvarných činností. 

Termíny : 19.8. – 23.8.2019 

od 8.30 hod.  -  16.30 hod. 

Poplatok:  8 € na jeden deň,  možnosť objednávky obeda za 3 €  

Dieťa si môže priniesť výlučne suchú stravu, výnimku akceptujeme  
iba zo zdravotných dôvodov. 

Je možné sa prihlásiť len na vybrané témy. Účastníci kurzu 19.8. sa musia zúčastniť aj kurzu 22.8.2019, 
nakoľko sa aktivity v uvedených dňoch prelínajú. Storno za poplatok neposkytujeme, nakoľko materiál 
na podujatia nakupujeme vopred. V prípade, že sa nemôže dieťa podujatia zúčastniť, môže za seba 
nájsť náhradníka. Prihlášku prosíme odovzdať do 15. júna 2019. Prihláška bude akceptovaná až po 
vyplatení kurzu. V cene je zahrnutý materiál na aktivity a podujatia, celodenná starostlivosť pod 
dozorom pedagogického zamestnanca , pitný režim. 

Platby - kontakt:  
Banka: VÚB  

IBAN: SK45 0200 0000 0017 8177 5259   
VS: 32019, v poznámke prosíme uviesť meno dieťaťa 

 
Kontakt : CVČ, Na vŕšku 24,  Šurany 94201, 

tel. kontakt: 0911726808 
Prihláška: https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-

45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf 

Ak dieťa chce byť iba pozorovateľom na kurze, môže si vybrať z náhradných aktivít: 

 sledovanie dokumentárnych filmov o prírode v minikine CVČ, sledovanie rozprávok, 
 stolové hry, LEGO, MERKUR 

 stolný tenis, bedminton, streetball 
 Playstation 4, Just Dance atď. 

 
 

 

 
 keramický výrobok ( 2- krát vypalovaný) 

 záhradnú dekoráciu  
 batikované tričko 

 drevenú truhličku dekorovanú 
servítkovou technikou  
 zvieratko z drôtu 

 obrázok  z prenesenej fotografie 

 

 koláčiky vlastnej výroby 
 obraz suchý pastel v pasparte 

 okrem toho veľa nových zručností, 
zážitkov zo športových hier, 

bicyklovania na dopravnom ihrisku 
a opekačky 

https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf
https://centrumvolnehocasusurany.sk/_files/200000611-45c9c46c4d/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20DLA%202019.pdf


 

 

 

PROGRAM V KURZOCH KREATÍVCI : 

 

19.8.2019             
Téma dopoludnia:    Ručne tvarovaná keramika ( letná prázdninová dielňa) 
Popoludní:                  Výroba záhradnej dekorácie a voľné hry ( v areáli ) 
20.8.2019                 
Téma dopoludnia:     Zdobený koláčik z mojich rúk ( v kreatívnej dielni) 
Popoludní:                  Drôtovanie v prírode, bicyklovanie a kolobežkovanie ( v areáli )  
21.8.2019     
Dopoludnia:                Drevená truhlička dekorovaná servítkovou technikou  
                                        ( letná prázdninová dielňa ) 
Popoludní:                  Obrázok z prenesenej fotografie,  voľné hry ( v areáli ) 
22.8.2019 
Téma dopoludnia:    Batikované tričko ( kreatívna dielňa) 
Popoludní:                  Dekorovanie vypálenej keramiky a záhradnej dekorácie, hry  
                                       ( letná     prázdninová dielňa) 
23.8.2019 
Téma dopoludnia:     Maľovanie v prírode suchým pastelom ( v areáli ) 
Popoludní:                  Netradičné pohybové hry, opekačka,  veselá pieseň s gitarou 
                                       ( v areáli ) 
 
Zabezpečili sme: 
 profesionálny prístup  
 rekonštrukciu a nové vybavenie kuchynky a letnej prázdninovej dielne  
 rekonštrukciu a nové vybavenie  kreatívnej dielne  
 nové vybavenie pre aktivity v areáli, bicykle, kolobežky, šlapacie motokáry, stany, 

športové náradie  
 

 

 

 

 

  


