
13:00 - 13:15

13:15 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00

16:00 - 16:15

  otvorenie podujatia tanečná skupina 
SZUŠ Jánoš, príhovor primátora, 
prestrihnutie pásky

 

  pódiové vystúpenia detí a mládeže 
základných škôl

 

  prvé losovanie cien za Bambipasy, 
ocenenie účastníkov Bambiriády

 

  pódiové vystúpenia detí a mládeže 
základných škôl, ZUŠ I.Ballu, 
SZUŠ Jánoš, DFS Kolovrátok 

 

vystúpenie hudobnej skupiny IDEA
 

  druhé losovanie cien za Bambipasy

Počas celého podujatia: 
- prezentácia aktivít škôl a organizácií, 
- zábavný park MC Píšťalky,
- prezentácia činnosti CVČ Domček a Zooklubu,
- maľovanie na tvár,
- remeselnícky jarmok – prezentácia 

tradičných ľudových remesiel.

Sobota 19. mája 2011
13:00 - 17:00 Námestie Slobody pred MsKS

Príď sa pozrieť !



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

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava: 

- deti do 6 rokov zadarmo
- vstupné 1,50 € (deti nad 6 rokov, študenti)

Oravská galéria:

tuálnych výstav v Župnom dome
- vstupné 0,13 € (deti z okresu Dolný Kubín)

Aquarelax Dolný Kubín
- 14. - 20. máj  
- vstupné deti do 90 cm               zdarma
                       od 90 do 140cm    3,5 € 

       nad 140 cm           7 €

Výstavy v Mestskom kultúrnom stredisku
- od 16. mája - Rastliny v okolí Dolného Kubína 
(výstavná sieň)
- 14. - 20. mája - Máj lásky čas (práce detí z V. MŠ, 
fotogaléria) 
- vstup voľný

14. - 19. máj  Prehliadka Oravského hradu 

- 14. - 20. máj
- prehliadka ak

Mesto Dolný Kubín; Mestské kultúrne stredisko 
Dolný Kubín; Občianske združenie Frčka; Materské 
centrum Píšťalka; ZŠ Martina Kukučína; ZŠ Janka 
Matúšku; ZŠ s MŠ Komenského Kňažia; ZŠ Petra 
Škrabáka; Cirkevná spojená škola; CVČ Domček; 
Základná umelecká škola Ivana Ballu; Súkromná 
základná umelecká škola Jánoš; Súkromné 
slovensko-anglické  gymnázium, bilingválne štúdium; 
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia; 
Aktivecentrum -  Centrum pre rodinu 

Na Bambiriádu Vás pozývajú:

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom.

14. - 18.  máj 
- dni otvorených dverí v školách a školských 

zariadeniach
- „Dvere dokorán“ v MC Píšťalka 

 
„Veselo s Domčekom“ 
 – deň otvorených dverí v CVČ Domček a Zooklube

Dni otvorených dverí:

Zľavy platia len pre deti so vstupenkami.



13:00 - 13:15

13:15 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00

16:00 - 16:15

  otvorenie podujatia tanečná skupina 
SZUŠ Jánoš, príhovor primátora, 
prestrihnutie pásky

 

  pódiové vystúpenia detí a mládeže 
základných škôl

 

  prvé losovanie cien za Bambipasy, 
ocenenie účastníkov Bambiriády

 

  pódiové vystúpenia detí a mládeže 
základných škôl, ZUŠ I.Ballu, 
SZUŠ Jánoš, DFS Kolovrátok 

 

vystúpenie hudobnej skupiny IDEA
 

  druhé losovanie cien za Bambipasy

Počas celého podujatia: 
- prezentácia aktivít škôl a organizácií, 
- zábavný park MC Píšťalky,
- prezentácia činnosti CVČ Domček a Zooklubu,
- maľovanie na tvár,
- remeselnícky jarmok – prezentácia 

tradičných ľudových remesiel.

Sobota 19. mája 2012
13:00 - 17:00 Námestie Slobody pred MsKS

Príď sa pozrieť !


