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Pracovná stáž v RADKA o.s. Kadaň
V dňoch 27.4.- 2.05.2016 sa pracovníci CVČ zúčastnili pracovnej stáže v organizácii RADKA v Kadani. V rámci spolupráce
na projekte „Nový pohled na aktivizaci dětí a mládeže a vzdělávání volnočasových pedagogů“ sme mali možnosť porovnávať, diskutovať, zažiť aktivity, ktoré zabezpečuje RADKA. Prínosom bol nový pohľad na možnosti spolupráce, realizácie
školiacich aktivít a účasť na zasadnutí dobrovoľníckych centier, kde sme prezentovali činnosť CVČ v oblasti dobrovoľníctva.

Okresné kolo Slávika Slovenska
5.5.2016 sa v našom CVČ uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 12 súťažiacich bolo rovnomerne
rozdelených do 3 kategórií, víťazi ktorých postúpili na krajské kolo.

Randili sme so svojím mestom v Levoči
Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa (MPSL) sa zúčastnil konferencie mládežníckych parlamentov, ktorý organizovala Rada
mládeže Prešovského kraja. Konferencie sa zúčastnili aj členovia mládežníckych parlamentov z Vranova, Prešova, Levoče,
Popradu, Spišskej Novej Vsi a Svitu.

Ce-ve-čkové všeličo
V Kine TATRA v Starej Ľubovni v rámci Týždňa aktivít centier – TAKTIC sa mali možnosť predstaviť členovia záujmových
útvarov CVČ. Svoje nadanie, zručnosti a výsledky 22.5.2016 prezentovali členovia krúžkov gitary pod vedením Tomáša
Starinského, tanečného MŠ pod vedením Laury Vyhnalovej a Marty Hanečákovej, anglického jazyka pod vedením Paulíny
Vitovičovej, ľudového tanca pod vedením Františky Marcinovej, výtvarného pod vedením Alexandry Pavlovskej a varenia
pod vedením Jolany Sarneckej.

Módna revolúcia a fotografia
Pod týmto názvom sa 26.5. konala v malej galérií kina Tatra vernisáž výstavy Barbory Repkovej. Autorka ukázala kreatívnu
stránku svojej tvorby a svojský pohľad na módu a fotografiu, ktorej by sa chcela venovať aj naďalej. V rámci programu vystúpila nová kapela Atré v zložení Maroš Matoľák, Mária Budzáková, Barbora Repková, tá zahrala aj vlastnú tvorbu. Z knihy
prečítal režisér a herec Stanko Bilý a na pieseň Gaštany zatancovala Contemporary dance úžasná Laura Vyhnalová, absolventka ZUŠ v Poprade.

Pochod za zdravím
Ľubovnianska nemocnica, n.o. pripravila dňa 27.5.2016 pre svojich zamestnancov Pochod za zdravím. Slnečné popoludnie
plné oddychu a zábavy v prostrední Pieninskeho národného parku v Lesnici. Aj CVČ bolo pritom. Pripravilo pre deti zamestnancov nemocnice 12 súťažných disciplín. Deti mali možnosť vyskúšať si svoju šikovnosť, obratnosť a zručnosť, zaskákať na trampolíne a dať si vymaľovať tvár podľa svojich predstáv.
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Detský deň
Tretí deň ĽUBOVNIANSKEHO MAJÁLESU bol venovaný deťom pri príležitosti ich sviatku MDD. Nádherné slnečné počasie, množstvo atrakcii a zaujímavých vystúpení prilákalo malých aj veľkých divákov.
Pracovníci CVČ v spolupráci so ZUŠ Jana Melkoviča, súkromnou ZUŠ a členmi Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni umožnili deťom zasúťažiť si, tancovať, dať vymaľovať tvár, či spoločne maľovať
obrazy, ktoré budú zdobiť priestory Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Detský deň podporili zmrzlinou a sladkosťami:
Manželia Korčákoví – zmrzlina Dolce vita
Pán Buranedin Torbeši – zmrzlina Jandran
Spoločnost Kaufland

Celodenný výlet v Tatralandii
Možnosť vymeniť školské lavice za jedinečné zážitky v najväčšom aquaparku na Slovensku v Tatralandii v Liptovskom Mikuláši prijalo 52 členov prevažne plaveckých záujmových útvarov z Centra voľného času v Starej Ľubovni. Celodenný výlet bol zorganizovaný 31. mája 2016 na záver krúžkovej činnosti.

MDD s Kauflandom
Z príležitosti MDD pripravil Kaufland v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni pre deti zábavné atrakcie,
kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti, schopnosti, šikovnosť, obratnosť, či presnú mušku pri plnení jednotlivých disciplín. Okrem súťažných disciplín boli pre deti pripravené ukážky služobnej kynológie, hasičského zboru, hry a tančeky,
maľovanie na tvár a na asfalt. Za absolvovanie disciplín si deti zdarma nakupovali v Kauflandskom bazáre.

Kľúč od pevnosti
10. - 12. jún 2016 Kľúč od pevnosti, 21. ročník celoslovenského kola súťaže pre žiakov stredných škôl, s medzinárodnou
účasťou
Typ podujatia: športovo - kultúrne
Miesto podujatia: Mesto Stará Ľubovňa + Hrad Stará Ľubovňa
Popis podujatia: Celoslovenská súťaž – 22. ročník. Súťaž s medzinárodnou účasťou zameraná na výmenu skúseností a
súťaženie. Na tejto súťaži sa stretnú mladí ľudia zo Slovenska, Poľska, Nemecka a Česka, kde si vyskúšajú svoje zručnosti
a vedomosti.

Detské letné tábory
Centrum voľného času aj počas tohto prázdninového júla pripravuje tradičné prímestské detské rekreácie. Okrem toho
majú deti možnosť zúčastniť sa aj pobytového tábora na Domaši - Dobrej v dňoch 11.-15. júla 2016. Prihlásiť sa je možné
do 15.6.2016. Prihlášky a bližšie informácie získate, keď kliknete na tento text :)
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