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Expedičná kamera
V dňoch 31. marca a 2. apríla 2016 sa aj v Starej Ľubovni, v tunajšom Kine Tatra uskutočnil filmový festival Expedičná kamera. Posledný marcový deň bol venovaný premietaniu pre školy, sobota 2. apríla
už bola venovaná širokej verejnosti. Napriek technickým problémom cez víkend si všetci účastníci odniesli hodnotný zážitok.

Detektív Očko
Dňa 8.4.2016 sa v uliciach mesta Starej Ľubovne uskutočnila veľká pátracia akcia, na ktorej sa podieľalo
12 detektívnych tímoch, ktorých úlohou bolo rozlúštiť záhadu strateného predmetu CVČ. Všetkým
zúčastneným tímom aj napriek nepriaznivému počasiu za účasť ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúcich malých, veľkých detektívov. Fotografie a viac informácií získate kliknutím na tento text.

Zóna bez peňazí
Centrum voľného času sa opäť spolupodieľalo na príprave a realizácii akcie Zóny bez peňazí, ktorá sa
uskutočnila 16.4.2016 od 14. hod. do 17. hod. v Dome Kultúry v Starej Ľubovni. Celá táto akcia sa
niesla v duchu príjemnej a vďačnej atmosféry, kde sa ľudia navzájom obdarovávali, prinášali a odnášali si
zo sebou rôzne predmety a veci, z ktorých sa nesmierne tešili. Priateľská atmosféra, príjemná hudba,
rozvoniavajúci čaj, čerstvo upečené koláčiky, výroba rôznych dekoratívnych ozdôb, darovanie a vymieňanie vecí a v neposlednom rade šantenie detí, to všetko vystihovalo tento krásny slnečný odpoludňajší
čas. Vymenilo, darovalo a odovzdalo sa veľa vecí, ktoré veríme, že pomohli a urobili obrovskú radosť.
Ostatné zanechané veci taktiež našli svoje uplatnenie v rôznych charitných, sociálnych a krízových zariadeniach, kde po akcii poputovali. Bola to veľmi milá a vydarená akcia. Ďakujeme všetkým zúčastneným sa na tejto akcii.

Deti a paragrafy
V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa uskutočnilo 21. apríla
2016 podujatie pod názvom Deti a paragrafy. Pri podujatí spolupracovali: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni a vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Podujatie bolo zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo 38 účastníkov. Keďže deti nie
vždy vhodne a účelne využívajú svoje voľné chvíle, boli oboznámené s činnosťou centra voľného času v oblasti pravidelnej
a príležitostnej záujmovej činnosti. Hosťami podujatia
z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni boli kpt. Ing. Milan Ženčuch z oddelenia
prevencie, kpt. František Kafka a pprop. Martin Krompaščík z oddelenia služobnej kynológie. Hlavnou
témou podujatia boli drogy. Deti upútalo, keď príslušníci policajného zboru z oddelenia kynológie
v areáli ihriska CVČ „objasňovali“ trestné činy s pomocou
troch cvičených psov. Vyhľadávali ukryté predmety, absolvovali ukážky cvikov poslušnosti, útočili na páchateľa,
ktorý nezareagoval na pokyny policajta.
Viac fotografií zobrazíte kliknutím na tento text :)
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Podujatia CVČ v máji
5. máj 2016 Slávik Slovenska, súťaž v ľudovom speve pre žiakov ZŠ
Typ podujatia: súťaž
Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Popis podujatia: Súťaž v speve ľudových piesní, určená pre žiakov základných škôl.
Máj 2016 Obchod s ľuďmi
Typ podujatia: workshop
Miesto podujatia: ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek (dátum podľa dohody)
Popis podujatia: workshop zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi s premietaním autentického filmu pre žiakov 8.
a 9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl.
14.máj 2016 Otvorenie cyklosezóny v retro štýle, cykloturistika netradične pre rodičov s deťmi,
v spolupráci s Klubom slovenských turistov v Starej Ľubovni.
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Popis podujatia: Určené pre širokú verejnosť v meste Stará Ľubovňa. Nenáročná cykloturistika s propagačnou jazdou po
meste v dobových kostýmoch a na starých bicykloch. Začiatok o 10.00 h na parkovisku pred Obvodným úradom.
22.máj 2016 o 17.00 h Ce-ve-čkové všeličo
Typ podujatia: kultúra
Miesto podujatia: Kino Tatra
Popis podujatia: prezentácia šikovných a talentovaných detí z krúžkov CVČ
29. máj 2016 Detský deň v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa, Paulína Vitovičová.
Typ podujatia: zábava, súťaženie
Miesto podujatia: Pešia zóna Stará Ľubovňa, Nám. Generála Štefánika, park pri pošte.
Popis podujatia: Zábava, veselé súťaženie, cukrová vata, ukážky záchranných zložiek, sokoliarov a iné prekvapenia pre
deti.
31.máj 2016 AQUAPARK Tatralandia - celodenný výlet pre členov ZÚ CVČ. Zabudnite na nudu a užívajte si morskú,
termálnu aj číru vodu s množstvom atrakcií
Typ podujatia: šport
Miesto podujatia: TATRALANDIA Liptovský Mikuláš
Popis podujatia: Určené pre členov záujmových útvarov pri centre voľného času, zraz v CVČ do 8.20 h, poplatok 20 €
/celodenný lístok, obed, poistenie, objednaný autobus/.

Pobytový tábor

Miesto konania: Domaša - Dobrá
Tábor určený pre staršiu vekovú kategória (11-12 rokov).
Prihláška do naplnenia kapacity turnusu, najneskôr do 15. júna
2016.
Poplatok: 90,00.- €
V cene je zahrnuté: dopravné náklady, poistenie, ubytovanie, strava,
vstupy do krytého bazéna, pomôcky, animátor, réžia.
Počet miest je limitovaný!
Platby uhrádzajte na:
Centrum voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Banka: SLSP Stará Ľubovňa
ČÚ: 0530109724/0900
KS: 0308
VS: 005
PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU!

Prímestské rekreácie

Aj počas týchto letných prázdnin bude CVČ v Starej Ľubovni organizovať
prímestské rekreácie pre deti.
Program:
- tvorivé dielne
- športové súťaže, hry, aktivity
- člnkovanie na Canoe
- výlety do AQUACITY v Poprade
- turistické vychádzky do blízkeho okolia
- návšteva 3D – filmového predstavenia v kine MAX v Poprade
- bowling v ŠRC
Zmena programu vyhradená!
Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, najneskôr do 1. júna 2016.
Poplatok: 45,00.- € pre členov CVČ a 55,00.- € pre nečlenov CVČ
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové poistenie,
režijný poplatok.
Prihlášky a bližšie informácie získate na tomto odkaze.

Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 52 43 229 91
e-mail: cvc@cvc.sk
www.cvc.sk
https://www.facebook.com/
cvc.staralubovna?fref=ts

