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5. STRANA

Ve¾ký zábavný deò "Deò D" na Námestí baníkov

Krúková èinnos v CVÈ
Váení rodièia!
Chcete nauèi svoje diea aktívne
oddychova a zmysluplne vyuíva
jeho vo¾ný èas?
Chcete, aby vaše diea bolo
samostatné, všestranné a tvorivé?
Máte záujem rozvíja jeho
nadanie, alebo prebudi v òom skrytý
talent? V rámci Dòa otvorených dverí
vás pozývame na:

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
do CVÈ ReLax
28. 9. 2007
na zahájenie èinnosti pestrej škály
krúkov a klubov s rôznym
zameraním :
− Detský a mládenícky parlament
od 10 rokov

− Anglický jazyk
bez obmedzenia veku

− Nemecký jazyk

Spolu sa pokúsime :
"pripravi pre deti a mladých ¾udí prezentáciu moností
v meste pre ich sebarealizáciu sa vo všetkých vo¾noèasových
aktivitách,
"podpori aktivity pre deti a mláde v oblasti aktívneho
vyuívania vo¾ného èasu,
"nadviaza vzájomnú spoluprácu pri realizácií
mládeníckej politiky v meste,
"podpori ochranu zdravia detí a mládee.

Po úspešnom minuloroènom prvom roèníku sme sa
spolu s Domom kultúry a Športovým klubom telesne posti−
hnutých športovcov Pegas Remata ako hlavnými spoluorga−
nizátormi, rozhodli toto celomestské podujatie rozšíri o
monos spropagovania sa pre všetky organizácie a nefor−
málne skupiny pracujúce s mladými a pre mladých.
Ponúkame Vám monos odprezentova sa na Námestí
baníkov, èi u pódiovým vystúpením, alebo vlastnými aktivi−
tami na vopred dohodnutom stanovišti.

Súèasou podujatia bude celoslovenská kampaò “Na
kolesách proti rakovine”. Podstatou kampane je prejs na
nemotorovom kolieskovom prostriedku (bicykle, invalidné
vozíky, kolieskové korèule atï.) symbolickú trasu a takouto
aktívnou formou prispie k boju proti rakovine. Súèasou
kampane je aj finanèná zbierka, ktorej výaok pôjde do
troch oblastí: presná diagnostika (na prístroj pulzná elektro−
foréza), lieèba a kompenzácia (nákup vozíkov, protéz,
ortéz).

V

bez obmedzenia veku

− Taneèná skupina B − Style
− Taneèný − Break dance, Hip hop
bez obmedzenia veku

− Kurz spoloèenského tanca

Pridajte sa k nám dòa 8.9. 2007 od 10.00 hod.
do 17.00 hod na námestí baníkov v Handlovej.

ýraz "DEÒ D" je všeobecne známy ako oznaèenie pre
spojenecké vylodenie v Normandií poèas druhej sve−
tovej vojny. Z médií sa dozvedáme, e je to aj deò, keï
úderom polnoci britského èasu ( o 01:00 SEÈ) sa zaèalo na
pultoch obchodov vo väèšine krajín, vrátane Slovenskej
republiky, predáva anglické vydanie siedmeho a asi aj
posledného dielu ságy s názvom Harry Potter and the
Deathly Hallows.
Na území nášho mesta Handlová je "DEÒ D" − ve¾ký zábavný
deò celomestského charakteru, urèený predovšetkým
deom, mládei a všetkým ¾uïom, ktorí s nimi a pre nich
pracujú.

Chcete aby sa o Vás vedelo? Vyuite "Deò D" dòa 8.9. 2007 na námestí v Handlovej!
Dovo¾ujeme si Vás oslovi s ponukou prezentova sa na tomto ve¾kom celomestskom podujatí a to formou vlastného propa−
gaèného stánku, ako aj finanènou podporou s monosou propagácie ako sponzora podujatia na plagátoch a v pozvánkach
s mikroregionálnou distribúciou a poèas trvania podujatia . Prihláste sa v Centre vo¾ného èasu RELAX do 20.9.2007.

od 8 roèníka ZŠ

− Výtvarný krúok
bez obmedzenia veku
− Rómska taneèná skupina Hviezdièka
bez obmedzenia veku
− Spoloèenský tanec
bez obmedzenia veku
− Kalanetika
bez obmedzenia veku
− Aerobik
bez obmedzenia veku
− Kynologický krúok
bez obmedzenia veku
− Zberate¾
bez obmedzenia veku
− Základy práce s poèítaèom
bez obmedzenia veku
− Internet klub
bez obmedzenia veku
− Poèítaèe − grafika od 10 rokov
− Mladý rybár
od 7 rokov
− Horolezecký
od 7 rokov
− Turista
od 7 rokov
Ochranca prírody od 7 rokov
Šach
od 7 rokov

− Mediálna komunikácia
Mladý Európan od 10 rokov
− Mladý remeselník od 7 rokov
− Aikido
od 10 rokov
− Bocca
Pre zdravotne postihnutých
CVÈ Relax

Centrum vo¾ného èasu ReLaX, F. Nádadyho è. 2, 972 51 Handlová, 046/5475377, relaxhandlova@cvcha.edu.sk., www.cvcha.edu.sk
Výhody èlenstva v našich záujmových
krúkoch v Centre vo¾ného èasu Relax!
" usmievaví vedúci s odbornou pedagogickou
praxou
" široká ponuka záujmových èinností pre
všetky vekové kategórie
"bezplatná monos úèasti na príleitostných
podujatiach
"prednostná úèas v prázdninových táboroch
"výhodná cena zápisného (od 50,−Sk
mesaène)
"bonus za odovzdaný vzdelávací poukaz − bez−
platný vstup do klubov CVÈ a na podujatia
organizované CVÈ.
Milí rodièia,
aj v tomto školskom roku si budú môc Vaše
deti prevzia v z d e l á v a c í p o u k a z od
školy, ktorú navštevujú. Pokia¾ sa rozhodnete,
aby Vaše diea navštevovalo krúok v Centre
vo¾ného èasu Relax, vyzdvihne si na škole
vzdelávací poukaz a odovzdajte ho do CVÆ
Relax. Prispejete tým k skvalitneniu záuj−
movej èinnosti. Kadé diea, ktoré odovzdá
vzdelávací poukaz spolu s prihláškou naj−
neskôr do 15.9.2007, získa bezplatný vstup
do klubov CVÈ ( napr. poèítaèový, kluby
mladých atï.) ako aj na podujatia organizo−
vané CVÈ. Navyše bude jeho prihláška
zaradená do zlosovania o pekné vecné ceny.
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