
KAM POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN ? 
 

        Počas vianočných prázdnin Centrum voľného času v Bardejove pre Vás pripravilo  
niekoľko zaujímavých podujatí, kde môžu deti so svojimi kamarátmi stráviť voľné 
prázdninové dni. Prinášame Vám tabuľkový prehľad týchto podujatí.  
  
 
Dátum Čas Názov podujatia     Miesto Podujatie 
28.12.2011   8.00 VIANOČNÝ ŠACHOVÝ 

TURNAJ – pre jednotlivcov 
žiakov a žiačky ZŠ 
Max. 6 účastníkov za školu 

spoločenská  
miestnosť 
CVČ 

pre ZŠ a SŠ 

28.12.2011   8.30  VIANOČNÝ TURNAJ 
V MALOM FUTBALE – pre 
žiakov 3.roč. ZŠ 

telocvičňa 
CVČ 

pre ZŠ a SŠ 

28.12.2011  10.00 KRESLÍM,  STRIHÁM, 
MAĽUJEM, LEPORELO 
TVARUJEM – zábavno- súťažné 
dopoludnie pre deti MŠ a ZŠ  

herňa pre 
verejnosť 

28.12.2011  13.30  VIANOČNÝ TURNAJ 
V MALOM FUTBALE – pre 
starších žiakov  ZŠ a študentov SŠ 

telocvičňa 
CVČ 
  

pre ZŠ a SŠ 

29.12.2011   8.30  VIANOČNÝ TURNAJ 
V MALOM FUTBALE – pre 
žiakov 4.roč. ZŠ 

telocvičňa 
CVČ 

pre ZŠ a SŠ 

29.12.2011 9.00 PC FUN – možnosť zahrať si 
počítačové hry, surfovanie po 
internete 

IKT 
miestnosť 

pre ZŠ a SŠ 

29.12.2011  10.00 SVET ROZPRÁVOK  - 
výtvarné dopoludnie pre deti MŠ 
a mladších žiakov ZŠ 

herňa pre ZŠ a SŠ 

29.12.2011  10.00 ZUMBA PÁRTY – Zumba pre 
prázdninujúce dievčatá zdarma 

spoločenská  
miestnosť 
CVČ 

pre 
verejnosť 

29.12.2011  10.00 ZIMNÉ PRÁZDNINY 
V KÚPEĽOCH – prázdninová 
vychádzka do B.Kúpeľov 

Zraz v CVČ pre 
verejnosť 

29.12.2011  12.00 
 

VILIAM TELL - súťaž  
v streľbe z luku, pre žiakov 
a žiačky ZŠ 

telocvičňa 
CVČ 

pre ZŠ a SŠ 

29.12.2011  14.30 ZUMBA PARTY – Zumba pre 
prázdninujúce dievčatá zdarma 

telocvičňa 
CVČ 

pre 
verejnosť 

30.12.2011  10.00 ŠŤASTNÝM KROKOM DO 
NOVÉHO ROKA – novoročný 
program pre členov ZÚ a 
rodičov 

spoločenská  
miestnosť 
CVČ 

pre 
verejnosť 

 
Zmena plánu vyhradená.  
 



         Mesto Bardejov oznamuje občanom, že počas vianočných prázdnin bude bezplatný 
vstup na ľadovú plochu zimného štadióna v pracovných dňoch od 10.30 hod. do 12.30 hod. 

         Návštevníkom krytej plavárne na ulici Wolkerovej v Bardejove oznamujeme, že počas 
vianočných prázdnin budú otváracie hodiny pre verejnosť nasledovné:  

24.12.2011 - 26.12.2011                                                  zatvorené 

27.12.2011 ...........13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 17.00, 19.00 - 20.00 

28.12.2011............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 20.00 

29.12.2011............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 20.00 

30.12.2011............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 17.00, 19.00 - 20.00 

31.12.2011 a 1.1.2012                                                     zatvorené 

02.01.2012............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 19.00 

03.01.2012............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 20.00 

04.01.2012............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 20.00 

05.01.2012............13.00 - 15.00 vstup zdarma , 15.00 - 20.00 

06.01.2012                                        zatvorené                                       

07.01.2012.................................................................14.00 - 19.00   

          Ďalšie mestské športoviská v správe Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., 
Bardejov budú fungovať v nasledovnom režime:  

               

 

  
24.12.2011 

 
25.12.2011  

26.12.2011  
27.12.2011  

28.12.2011  
29.12.2011  

30.12.2011  
31.12.2011 

Športová hala zatvorené zatvorené objednávka prevádzka prevádzka prevádzka prevádzka zatvorené 

Mestský 
futbalový 
štadión 

zatvorené zatvorené zatvorené prevádzka prevádzka prevádzka prevádzka objednávka 

 

  
  1.1.2012 

 
2.1.2012  

3.1.2012  
4.1.2012  

5.1.2012  
6.1.2012  

7.1.2012  
8.1.2012 

Športová hala zatvorené prevádzka prevádzka prevádzka prevádzka zatvorené objednávka objednávka 

Mestský 
futbalový 
štadión 

zatvorené prevádzka prevádzka prevádzka prevádzka zatvorené zatvorené zatvorené 
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