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ZIMNÝ LESNÝ TÁBOR

Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér  
Národné lesnícke centrum



Forestry Extension Institute (Biri, Norway) organizuje v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér 
(FOR SOC, www.forsoc.org) aktivitu – Zimný lesný tábor. Cieľom konania tábora pre 30 detí a 10 dospelých 
zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska je rozšíriť cezhraničnú spoluprácu, zlepšiť komunikačné zručnosti v 
angličtine, dozvedieť sa viac o prírodnom a kultúrnom bohatstve a vytvoriť priestor na výmenu vedomostí a 
skúseností v oblasti lesníctva a lesnej pedagogiky. Tábor, vedený skúsenými lesnými pedagógmi je určený 
deťom vo veku 10 -13 rokov. Komunikačný jazyk v tábore bude angličtina. Lesný tabor je podporený 
Nórskym finančným mechanizmom.

Termín:  19. 24. f ár -  ebru  2017

Miesto:  Camp Bjøntegaard, Hanestad

Doprava do/z tábora        

Účastníci zo Slovenska a Ukrajiny priletia na letisko v Oslo, kde ich bude čakať  zástupca  Forestry 
Extension Institute  a následne sa presunú vlakom do Camp Bjøntegaard. Cestovné lístky na vlak pre 
slovenské deti zabezpečí Národné lesnícke centrum Zvolen a pre ukrajinské deti agentúra FORZA. Cesta 
vlakom trvá 3,15 hod., počas ktorej deti dostanú občerstvenie (sendvič a nápoj). Nórske deti pricestujú do 
tábora na vlastné náklady v sprievode rodičov. Doprava počas konania tábora bude zabezpečená  
Forestry Extension Institute pre všetkých účastníkov. Tábor bude ukončený v Lillehammeri v nedeľu 26. 
februára 2017 dopoludnia, účastníci zo Slovenska a Ukrajiny budú pokračovať vlakom na letisko v Oslo. 
Raňajky a balíček na cestu dostanú všetci účastníci.  

Bjøntegaard je školský tabor v regióne Hedmark, umiestnený v 
Hanestad, pri rieke Glomma. Je to oblasť voľne žijúcich živočíchov, 
obklopená borovicovými a smrekovými lesmi. Ubytovanie pre 
účastníkov je zabezpečené v 3 -7 lôžkových izbách pre deti a v 1-2 
lôžkových izbách pre dospelých. Izby sú bez príslušenstva, sociálne 
zariadenia sú spoločné. Každý deň pred začiatkom programu si 
učastníci tábora  poupratujú izby a príslušenstvo. Strava je 
zabezpečená 3 x denne. Tábor má voľnočasové zariadenia vnútri aj 
vonku (billiard, stolný tenis, lezenie, kone, atď.). Wifi pripojenie na 
internet je k dispozícii. 
V tábore budú pritomní kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú 
skúsenosti s organizovaním voľnočasových aktivít a v prípade 
potreby vedia poskytnúť prvú pomoc.
Viac informácii nájdete na stránke: http://www.bjontegaard.no

Termín:  
..  24. 26. f á-  ebru r 2017

Miesto:  Birkebeineren Hotel & Apartments, Lillehammer

Posledné dve noci strávia účastníci tábora v meste Lillehammer, v 
hoteli  Birkebeineren Hotel & Apartments. Lillehammer bol dejiskom 
Zimných olympijských hier v roku 1994. Ubytovanie je zabezpečené 
v 5-6 lôžkových apartmánoch. Každý apartmán má tri dvojlôžkové 
spálne, dve kúpelne a obývačku.
Viac informácii nájdete na stránke: http://www.birkebeineren.no/en/



Predbežný program Zimného lesného tábora

Pondelok 20. februára 2017
09:30-15:00 Hry vonku a aktivity na snehu
16:00-18:00 Aktivity v interiéri (Ukrajina)
19:00-20:00 Lov pokladu v tme
Skupina 1 spí vonku

Utorok 21. februára 2017
09:30-15:00 Učíme sa o lese a súvisiace aktivity
16:00-18:00 Výroba papiera
19:00-20:00 Voľný čas
Skupina 2 spí vonku

Streda 22. februára 2017
09:30-15:00 Čo môžeme vyrobiť z dreva?
16:00-18:00 Aktivity v interiéri (Nórsko)
19:00-20:00 Návšteva kŕmnej stanice voľne žijúcich živočíchov 
Skupina 3 spí vonku

Štvrtok 23. februára 2017
09:30-15:00 Život vonku
16:00-18:00 Aktivity v interiéri (Slovensko)
19:00-21:00 Diskotéka

Piatok 24. februára 2017
09:30-12:00 Presun autobusom do Lillehameru
13:00-16:00 Návšteva múzea Maihaugen v Lillehammeri
18:00-21:00 Návšteva zimného parku Hunderfossen 

Sobota 25. februára 2017
09:30-12:00 Prehliadka mesta Lillehammer 
13:00-16:00 Sánkovanie a lyžovanie
18:00-21:00 Záver a rozlúčkový večierok

Nedeľa 26. Februára 2017
09:30-11:00 Ukončenie tábora, odchod 

Programme change reserved.
Note: 7.30: wakeup call:, 21.00: bedtime, food: 5 time a day, drinking regimen (water) in the hotel,                     
8.00: breakfast,10.00: snack, 12.00-14.00: lunch break,16.00: snack, 18.00: dinner, packed lunch in the case of 
whole day trip.  

Nedeľa 19. februára 2017
Príchod účastníkov do tábora, ubytovanie
Večera
Úvodné informácie a zoznamovacie aktivity

 



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
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