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Európa v škole
9.3.2016 sa v CVČ uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie obvodného kola súťaže Európa v škole. Víťazné práce postúpili na celoslovenské kolo. Výsledkové listiny si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Každý deň bez násilia
V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa uskutočnilo 17. marca 2016 podujatie pod názvom Každý
deň bez násilia. Organizovalo sa v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a vedením
ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Podujatie bolo zamerané na voľbu povolania, kriminalitu mládeže a prevenciu sociálno-patologických javov. Zúčastnilo sa ho 33 účastníkov, starších žiakov 7. – 9. ročníka spomínanej základnej školy. Kliknutím na tento text zobrazíte viac :-)

Olympiády v marci
Aj v marci sa naše CVČ spolupodieľalo na organizácií niekoľkých športových i vedomostných súťaží a
olympiád, ktorých výsledky zobrazíte kliknutím sem.

Živé knihy
V dňoch 18.-19. marca 2016 sa v Kine Tatra a v CVČ uskutočnila zaujímavá akcia s názvom Zivé knihy.
Prvý deň bol venovaný hudobným vystúpeniam pozvaných kostí a stand-up comedy show, druhý deň
mali účastníci možnosť diskutovať priamo s pozvanými hosťami. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Viac
informácií a fotogalériu získate, keď kliknete na tento text :-)

Talent najmenších
Dňa 23.3.2016 sa v Centre voľného času ako každoročne organizovala súťaž Talent najmenších, na
ktorej sa stretli žiaci 1. a 2. ročníka zo 16 základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v dvoch
kategóriách, a to v kategórií spevu a prednesu , ktoré sa ďalej členili na podkategóriu 1. ročníka a 2.
ročníka. Víťazov a fotky z tohto vydareného podujatia zobrazíte kliknutím na tento text.
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PRIHLÁŠKU SI MôŽETE STIAHNUŤ Z TOHTO ODKAZU :-)

Expedičná kamera

2.4.2016 od 17.00h v Kine Tatra
prehliadka najúspešnejších cestovateľských a outdoorových
filmov uplynulej sezóny, opäť mieri do kín. Opäť je pripravená
poriadna dávka dobrodružstva, objavovania i napätia.
Bližšie informácie o filmoch sem.

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.
Video z minuloročného posledného turnusu si môžete pozrieť
kliknutím sem. Súhrn prvých troch turnusov je spracovaný vo videu tu.
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