
CVČ Maják - mažoretky
Súkromná ZUŠ - Tanečné, spevácke vystúpenie, hudobné 
kapely

Piatok 14. mája 2010
13:30-18:00 Hviezdoslavovo námestie, pred Domom kultúry

12.00 - 12.15 otvorenie Bambiriády, Mažoretky CVČ, 
príhovor primátora, prestrihnutie pásky
 

12.15 - 12.35 pódiové vystúpenie detí a mladých z CVČ
 

12.35 - 13.00 eRko tance
 

13.00 - 14.00 spoločná akcia hasičov, policajtov, červeného 
kríža, záchranárov a členov Orava Rescue System
 

14.00 - 14.30 tanečné vystúpenia ZUŠ Ignáca Kolčáka
 

14.30 - 16.00 Prezentácia činnosti pre deti - hry, súťaže, 
práca s drôtom iným materiálom, detský jarmok

Sobota 15. mája 2010
12:00-16:00 Amfiteáter, nábrežie Oravskej priehrady

Program ku dňu matiek, vystúpenia talentov zo ZÚ - 
Talentárium

Nedeľa 16. mája 2010
14:30-16:00 – Amfiteáter

Tak neváhaj a príď!



S touto vstupenkou sa môžeš zúčastniť týchto aktivít:
Sprievodné podujatia v Námestove:

Dni otvorených dverí:
10. - 13. máj - 14:00 - 16:00 
11. máj - Súkromná ZUŠ 
12. máj - ICM Námestovo
12. máj - RC Drobček (detská herňa), 9:00 - 12:00
12 - 13. máj - Saleziánske stredisko, 15:00 - 17:00
13. máj - RC Drobček (tvorivá dielňa pre detičky), 
               15:30 - 18:00

 

podrobnejšie informácie, vrátane mapy nájdete na 
www.bambiriada.sk

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava:
10. – 16. máj: Oravská lesná železnica 
      - Oravská Lesná, Tanečník; vstupné: 1,50 € 
10. – 16. máj: Oravský hrad  
     - vstupné: 1,50 €
zľavy platia len pre deti so vstupenkami

Ranč u Edyho:
14. máj 2010 - hokejbal - chlapci ZŠ; od 14:00; vstup voľný
14. máj 2010 - tenisové kurty - 13:00 - 18:00; vstup voľný
14. máj 2010 - jazda na koni - 14:00 - 17:00; 

      deti do15 rokov, vstupné - 0,30 €
16. máj 2010 - jazda na koni, na koči - 14:00 - 17:00;

      deti do 15 rokov, vstupné - 0,30 €
16. máj 2010 - tenisové kurty, lukostreľba - 13:00 - 18:00;  

      vstup voľný

CVČ Maják (tvorivé dielne), 

Výtvarná súťaž:
Výtvarná súťaž pre deti a mládež – maskot Bambiriády
 

Dom kultúry:
internet zadarmo
14. máj 2010 – 16:00 – 18:00
16. máj 2010 – 15:00 – 17:00
 

Autocamping a požičovňa lodí Laguna:
vstupné – 0,50 €
14. máj 2010 – vodné bicykle
16. máj 2010 – vodné bicykle
 

NSC North Slovakia Camion, s.r.o. – lodná 
doprava
16. máj 2010 – Odchod lode z prístavu pri hoteli Goral o 
13:00 hod. Deti do 5 rokov zdarma, do 18 rokov 1 €, 
dospelí 2 € (= 50 % zľava)

Ďakujeme aj našim
sponzorom a partnerom.

- CVČ Maják

- Súkromná ZUŠ

- ICM Námestovo

- Rodinné centrum Drobček

- eRko (Námestovo, Zubrohlava)

- DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Námestovo

- LAURA - Združenie mladých, Námestovo

- Združenie saleziánov spolupracovníkov, stred. Námestovo

- ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove

- NODAM - Združenie detí a mládeže

Na Bambiriádu Vás pozývajú:


