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 Letný tábor SunnyDance 

Slovensko, Nitriansky kraj, Tesáre 
TERMÍN: 10.8. - 17.8. 8 dní / 7 nocí 

CENA: 228 € 
ubytovanie v chatke, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno – technické 

vybavenie, ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, atrakcie,  

nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 

Doprava: individuálna alebo autobusová z BA, TT, ZA, PB, PU, DCA a TN 

Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz, 

zodpovednosť za škodu), za príplatok 10€ ubytovanie v hlavnej budove, za príplatok 5€ táborové tričko, za prí-

platok 25€ výlet do Action Parku Čunovo 

Doporučený vek 9 - 15 rokov 

 

Podrobnosti o tábore: 
dopoludnie: tréningy, workshopy a atrakcie (podľa vlastného výberu) 

popoludnie: bláznivé hry v mestečku Funny Town 

večer: večerné hry, galaprogramy, disco, nočné hry 

Workshopy: turistický/eko workshop, Sunny rádio, Chill zóna, divadelný workshop, tvorivé dielne, tanečný 

workshop, športový workshop, vlogerský workshop 

Atrakcie: strelnica, štvorkolka, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, body zorbing, 

aquazorbing, kino, Game zóna, Obrí hokej, trampolína 

Tréningy: basketbal, futbal, tenis, florbal, vybíjaná, badminton, stolný tenis, tanečné tréningy 

 

Ak ti na SunnyGames nestačí denne len tanečný workshop a ideálne strávený čas je pre teba pod taktovkou cho-

reografa v tanečnej sále, ponúkame ti SunnyDance! Rôzne tanečné štýly, nové kroky, zaujímavé variácie či do-

konalá choreografia už ide hlavou nejednému animátorovi či tanečnému hosťovi, ktorý každoročne nesmie 

chýbať. Už sme hostili tanečné, filmové či televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli na 

Slovensko nový tanečný štýl. Kto nám predvedie na vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok? 

 

Poskladaj si svoj vlastný ideálny program tábora. Ráno si zahraj futbal, vysielaj naživo v Sunny rádiu a na záver 

sprav nový rekord na lezeckej stene alebo začni tanečnými tréningami, natoč a zostrihaj nový vlog na náš You 

Tube kanál a v poobednom odpočinku sa povoz na štvorkolke. Zabav sa s novými kamošmi a peckovými sta-

rými a aj novými animátormi. A to nie je všetko! Zábava bude gradovať v Action parku v Čuňove. Ak ste pripra-

vení na skvelé leto s kamošmi a kamoškami, bez rodičov, tak už len vyberte ten správny termín. 

 

Čakajú ťa skvelí animátori, úžasné rekreačné zariadenie, nové zábavné hry, netradičné športy, výlet do Action 

parku v Čuňove, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, vynikajúci bazén s tobogánom, zaujímaví 

hostia, materiálne a športové zabezpečenie, zábava, zážitky a možno aj letné lásky :-) 
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