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Miesto konania

Hotel Javorná
Drienica
Slovensko

ForSoc Národné lesnícke centrum



Národné lesnícke centrum (NLC Zvolen) realizuje v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR 
SOC, www.forsoc.sk ) Lesný tábor. Cieľom tábora je poskytnúť 40 deťom a 10 dospelým zo Slovenska, 
Ukrajiny a Nórska priestor pre vzájomné spoznanie sa, nadviazanie nových priateľstiev, spoznanie špecifík 
lesníckej práce, lesa ako jedinečného ekosystému a krás slovenskej prírody. Dorozumievacím jazyk je 
angličtina. Aktivity tábora sú realizované certifikovanými lesnými pedagógmi. Tábor je určený deťom         
vo veku  približne 10-12 rokov, v tábore je zabezpečený celodenný dozor profesionálneho zdravotníka. 
Tábor je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu 
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Termín konania:  04.-11. júl 2016

Miestom konania:  Horský hotel Javorná, Drienica 501, 083 01 Sabinov, Slovensko

Hotel sa nachádza v horskom rekreačnom 
stredisku Drienica – Lysá (okres Sabinov), 
pod úpätím pohoria Čergov. V hoteli je pre 
všetkých účastn íkov zabezpečené 
ubytovanie (v 4- alebo 5 lôžkových izbách 
pre deti, 2-lôžkových izbách pre dospelých 
umiestnených na jednom poschodí) a strava 
5x denne, plus pitný režim. Hotel ponúka 
dobré podmienky na letnú turistiku, 
disponuje detskými ihriskami, ohniskami, v 
areáli sa nachádza i zvernica. V hoteli je 
možnos� Wifi pripojenia. Viac informácii na 
www.hoteljavorna.sk.

Doprava do/z tábora:   

Nástup účastníkov do tábora je 04.07. 2016 od 14.00 do 16.00, strava začína olovrantom. Pre slovenských 
účastníkov tábora zabezpečujú dopravu zákonní zástupcovia detí. Dopravu pre ukrajinské deti zabezpečuje 
ukrajinský partner FORZA. NLC Zvolen zabezpečuje dopravu z/na letisko v Budapešti pre nórskych 
účastníkov.
Dopravu počas programu v tábore zabezpečuje NLC Zvolen pre všetkých účastníkov tábora. Posledný deň 
tábora 11.07.2016 sú zabezpečené raňajky a obedový balíček na cestu, tábor končí o 11.00, zákonní 
zástupcovia slovenských detí si môžu deti vyzdvihnúť medzi 10.00-11.00.

49° 8'26.55" S
21° 6'49.24" V
533 m.n.m.



Program obsahového zamerania Lesného tábora

Pondelok, 04.07.2016 
14.00-16.00 Príchod detí a dospelých do tábora, ubytovanie
16.00-18.00 Zoznamovacie aktivity
19.00 Medzinárodný a kultúrny večer, prezentácia krajín

Utorok, 05.07.2016
09.00-12.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – Les ako spoločenstvo
14.00-16.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – Lesná brána, otvor sa!
16.00-18.00 Športové hry
19.00-21.00 Spevácky a tanečný večer

Streda, 06.07.2016
09.00-19.00 Výletný deň – návšteva Spišského hradu, Múzea tatranskej prírody, partnera 
projektu Pro Populo Poprad, s.r.o.

Štvrtok, 07.07.2016
09.00-12.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – návšteva zvernice Mestských lesov Sabinov
14.00-18.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky a športových hier (nórsky partner)
19.00-21.00 Opekačka

Piatok, 08.07.2016
09.00-19.00 Výletný deň – návšteva detskej lesnej železničky, vyhliadkovej veže Hradová, 
partnera projektu Mestské lesy Košice, a.s.

Sobota, 09.07.2016
09.00-12.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – lesná vychádzka na vrch Drienica - Lysá
14.00-18.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky a športových hier (ukrajinský partner)
19.00-21.00 Nočná hra

Nedeľa, 10.07.2016
09.00-12.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – návšteva ranča Majire, ukážky práce s koňmi, jazda na koňoch
14.00-18.00 Blok aktivít lesnej pedagogiky – Hľadá sa lesný poklad!
19.00-21.00 Rozlúčkový večer

Pondelok, 11.07.2016 
09.00-11.00 Ukončenie tábora, odchod domov

Zmena programu vyhradená.
Pozn.: Budíček 07.30, večierka 21.00. Strava 5x denne a celodenný pitný režim je zabezpečený v hoteli,          
8.00 raňajky, 10.00 desiata, 12.00-14.00 obedňajšia prestávka, 16.00 olovrant, 18.00 večera, v prípade 
celodenného výletu je zabezpečený obedový balíček. 



Organizátorom je potrebné doručiť a v deň nástupu do Lesného tábora odovzdať podpísané dokumenty:

Príloha č.1: Záväzná prihláška 

Príloha č.2: Zdravotné prehlásenie doplnené potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára a 
kópiu dokladu o zdravotnom poistení dieťaťa

Doklad o poistení dieťaťa – odovzdať v deň nástupu do tábora organizátorom, zodpovední sú partneri 
projektu (za ukrajinské deti FORZA, za nórske deti  Skogbrukets Kursinstitutt).

(Pozn. poistenie pre slovenských účastníkov hradí NLC Zvolen.)

Vzhľadom na zameranie Lesného tábora organizátor odporúča zoznam vecí uvedených v  prílohe č.3. 

Kontakt a informácie    

Vedúci tábora: Ing. Veronika Jaloviarová, jaloviarova@nlcsk.org, +421 904 140 086
                        Ing. Dana Loyová, loyova@nlcsk.org, +421 903 636 975
                        Ing. Rudolf Navrátil, navratil@nlcsk.org, +421 905 444 356



Supported by a grant from Norway 
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho 
finančného mechanizmu

 Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám  
Cooperation with common values

www.norwaygrants.org
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