
 

 SUMMER CAMP TAM 2023 

 
Jazykovo - športový denný tábor s Tréningovou Akadémiou 
 

Náš denný tábor v TAM predstavuje týždeň plný vedomostí, pohybu 

a zábavy v jednom. Ponúka deťom vyučovanie anglického jazyka so 
skúsenými lektormi a v spojení s pohybovými aktivitami 

predstavuje týždeň plný vedomostí a nepretržitej zábavy v jednom.  

Príjemná atmosféra, milí a pozorní lektori, inštruktori a 

tréneri sú samozrejmosťou.  

Tešíme sa na Vaše deti!  

 

 
 

KEDY?      31.7.-4.8.2023 od 8:30 - 17:00  

KDE?    TRÉNINGOVÁ AKADÉMIA MILETIČKA, 

 Miletičova 17/B, 811 01 Bratislava 

PRE KOHO?  deti vo veku 6 - 11 rokov (1. - 5. ročník ZŠ) 
 

PROGRAM: 

 

8:00 - 8:30 príchod detí  

9:00 - 12:30 vyučovanie anglického jazyka 

(zahŕňa 4 x 45 min. hodiny anglického jazyka 

zamerané na konverzáciu a rozširovanie slovnej 

zásoby)  

12:45 - 13:15 obed v reštaurácii KOMÍN 

13:30 - 15:00 popoludňajšie pohybové a zážitkové aktivity 

15:30 - 16:30 návrat a príbehy v angličtine súvisiace s témami  
17:00 vyzdvihnutie detí 
 

Poobedňajšie aktivity campu: 
1. VERTIGO - lezecké centrum/ základy boxu 

2. ZÁKLADY SEBAOBRANY a STOLNÉHO TENISU pre dievčatá a chlapcov 

3. iCOMBAT LASER centrum + STOLNÝ TENIS 

4. Všeobecná pohybová príprava + základy boxu  

5. KÚPALISKO DELFÍN v závislosti od počasia / Cyberjump Lamač - trampolínový park (v 

závislosti od počasie) 

 

Cena: 195 eur  
 
Cena zahŕňa:  

20 vyučovacích hodín anglického jazyka + učebné 
materiály 

5x obed v reštaurácii Komín 
Vstupné do herní, parkov, na kúpalisko, mhd lístky 

Pitný režim + ovocná desiata 

 

http://www.treningovaakademia.sk/


 

Cena nezahŕňa individuálnu kúpu nápoja k obedu (deti si môžu zobrať svoju fľašu s 

citrónovou vodou z Tréningovej Akadémie), desiatku a olovrant pre dieľa.  

 

Platbu prosím zašlite na č. účtu:  SK49 1100 0000 0026 1815 6401, majiteľ účtu 

Mgr. Katarína Spišiaková (Katie) 

 

Prosím, identifikujte platbu menom dieťaťa. 

 

- Pokiaľ sa dieťa zo zdravotných alebo iných dôvodov nebude môcť zúčastniť, je 

potrebné ho včas odhlásiť. Inak je táto čiastka nevratná. 

- Termín úhrady tábora do 25.7.2023  

 

Prosíme o kópiu zdravotného preukazu dieťaťa a zvolenie variantu A, B 

 

Kontaktná osoba: 

Katarina Spišiaková :   +421 905 737 787, katarinaspisiakova@yahoo.com 

 

...............................................................................

............................................................. 

 

 

Prihláška:   

 

 

Prihlasujem svoje 

dieťa:.........................................................................

.......ktoré ukončilo  

 

triedu:................   na denný tábor „ Summer Camp Miletička 2023“ variant 

............ v sume 195 eur. 

 

tel.:.....................................    Email: 

..........................................................................   

 

                                                                                                                                                                     

podpis rodiča (zákonného zástupcu): .................................. 
      

 

     

Prihlášku odošlite emailom na: katarinaspisiakova@yahoo.com 

 

 

 

  


