
Detský tábor 

,,Leto(m) na konskom chrbte 2017“ 

 
Predbežný program na 6 dní, ktorý sa môže meniť v závislosti od počasia a 

nepredvídateľných okolností: 

 
Prvý deň:(Ne) –  10.00 príchod, ubytovanie,  

 12.00 obed, oddych 

 14.00  zoznamovacie posedenie, pravidla   

 16.00 olovrant 

 16.30 prehliadka zariadenia 

 18.00 večer, oddych 

 19.00 spoločenské hry 

 20.30 osobná hygiena,  

 22.00 večierka 

 

 

 

Druhý deň:(Po) -    7.30 budíček, osobná hygiena 

   8.00 rozcvička 

   8.30 raňajky 

                                              9.00                                čistenie boxov, čistenie koní 

 10.00 jazdenie skupina č.1  

  aktivity skupina č.2 / bazén/ 

 10.00 desiata 

 12.00 obed, oddych 

 14.30 jazdenie skupina č.2 

  aktivity skupina č.1 / bazén/ 

 16.00 olovrant 

 18.00 večera 

 19.00 spoločenské hry 

 20.30 osobná hygiena, poriadok,  

 22.00 večierka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tretí deň:(Ut)  7.30 budíček, osobná hygiena 

   8.00 rozcvička 

   8.30 raňajky 

                                              9.00                                 čistenie boxov, čistenie koní 

                                            10.00 jazdenie skupina č.1  

  aktivity skupina č.2 / bazén/ 

 10.00 desiata 

 12.00 osobná hygiena, oddych 

 12.30 obed, oddych 

 14.30 jazdenie skupina č.2 

  aktivity skupina č.1 / bazén/ 

 16.00 olovrant 

 18.00 večera 

 19.00 spoločenské hry, iné hry 

                                                                                      hľadanie pokladu 

 20.30 osobná hygiena, poriadok, oddych 

 22.00 večierka 

 

 

 

 

Štvrtý deň:(St)    7.30 budíček, osobná hygiena 

   8.00 rozcvička 

   8.30 raňajky 

                                              8.40                                 výlet /obe skupiny  

 12.30 obed,  

 14.30 jazdenie skupina č.1 

  aktivity skupina č.2 /ihrisko/ 

 16.00 olovrant 

 16.30 oddych 

 18.00 večera 

 19.00                                spoločenské hry, film, 

 21.30 osobná hygiena, poriadok,  

 22.00 večierka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piaty deň:(Št)  7.30 budíček, osobná hygiena 

 8.00 rozcvička 

 8.30 raňajky 

                                             9.00                                  čistenie boxov, čistenie koní 

 10.00 jazdenie skupina č.2  

  aktivity skupina č.1 /vzduchovka/ 

 10.00 desiata 

 12.00 osobná hygiena, oddych 

 12.30 obed, oddych 

 14.30 jazdenie skupina č.1 

  aktivity skupina č.2 / vzduchovka/ 

 16.00 olovrant 

 18.00 večera 

 19.00 spoločenské hry, loptové hry, film 

 20.30 osobná hygiena, poriadok,  

 22.00 večierka 

 00.00 nočná hra  

 

 

Šiesty deň: (Pi)  7.30 budíček, osobná hygiena 

 8.00 rozcvička 

 8.30 raňajky 

 9.00 jazdenie skupina č.2  

  aktivity skupina č.1 / bazén/ 

 10.00 desiata 

 12.00 osobná hygiena, 

                                            12.30 obed, oddych  

  

 16.00 olovrant 

 16.30 vozenie na koči 

 

 17.00 opekačka /v altánku/ 

 19.00 DISCO 

 22.00 osobná hygiena,  

 22.30 večierka 

 

Siedmy deň:(So)  8,00 budíček, osobná hygiena 

   

 8.30 raňajky 

 9.00 poriadok, odchod po raňajkách 

  


