
TÁBORY SEZÓNA 2018 

DRAČIA STOPA VYHLASUJE SÚŤAŽ! 
Každý mesiac môžeš vyhrať jedno miesto na tábor podľa svojho výberu a dve tričká s logom Dračia stopa 

Je to jednoduché! Tu sú pravidlá : 

1. Lajkni našu stránku na facebook.com/draciastopa 
2. Zdieľaj status o súťaži 

3. Počkaj na súťažnú úlohu a splň ju. 
4. Každý mesiac bude jedno kolo - vyhlásime jednu úlohu, ktorú musíš splniť. 

5. Do dvoch dní od ukončenia kola vyberieme víťazov a zverejníme na facebooku video 
6. Na pobytový tábor v Herľanoch nie je možné vyhrať miesto - nie sme organizátorom toho tábora, robíme 

len vedúcich a program. 

  
Nezabudni sledovať aj náš kanál na youtube.com a náš instagram.com/draciastopa 

DRAČIA NOVINKA!  

4 turnusy športového denného tábora, v spolupráci s MČ Juh a športovým T-Systems areálom. Tieto tábory 

sú v ponuke aj ako tábory na kľúč pre firmy a organizácie.  

Dátum Názov tábora Typ Cena 

2-6.7.2018 
Poď si po zážitky : outdoorový 
tábor 

denný 49 euro 

2-6.7.2018 
športový tábor v areáli na 

Alejovej 2 
denný 49 euro 

9-13.7.2018 pre drobcov denný pre deti 6 - 9 rokov 56 euro 

16-27.7.2018  

(12 dní) 
4 živly : Čarovné ostrovy pobytový v Herľanoch   

16-20.7.2018 Zaži svoje mesto denný 54 euro 

23.-27.7.2018 pohybovo-zábavný denný 54 euro 

23-27.7.2018 pre drobcov (Alejová 2) denný pre deti 6 - 9 rokov 49 euro 

30.7.-3.8.2018 
Poď si po zážitky: outdoorový 
tábor 

denný 49 euro 

30.7.-.3.8.2018 
športový tábor v areáli na 
Alejovej 2 

denný 49 euro 

6.-10.8.2018 pre drobcov denný pre deti 6 - 9 rokov 56 euro 

13.-17.8.2018 Zaži svoje mesto denný 54 euro 

20-24.8.2018 pohybovo-zábavný denný 54 euro 

20-24.8.2018 pre drobcov (Alejová 2) denný pre deti 6 - 9 rokov 49 euro (44 euro) 

27-31.8.2018 
Poď si po zážitky : outdoorový 

tábor 
denný 49 euro 

 

PREČO TÁBOR S OZ DRAČIA STOPA? 

 skúsenosti v práci s deťmi od roku 2005 
 realizovaných množstvo škôl v prírode, denných aj pobytových táborov 

 dobrá cena, vysoká kvalita 
 vedúci, ktorí pracujú s deťmi z vlastného presvedčenia 

 tábory poňaté viac outdoorovo/alternatívne 
 

https://www.facebook.com/draciastopa/
https://www.youtube.com/channel/UC9LVdwjQH6VL7j0TbVmPh_Q?view_as=subscriber
http://instagram.com/draciastopa

