
• Na sprievodné podujatia je voľný vstup so vstupenkou 
Bambiriáda 2012, ak nie je uvedené inak. Do vstupenky 
môže prevádzkovateľ vyznačiť jej použitie.

• Zmena programu vyhradená organizátorom. 

• Bližšie a aktuálne informácie na www.bambiriada.sk 
a e-mailom na liptovskymikulas@bambiriada.sk.

- eRko - HKSD (OC LM, Okoličné, LH)
- Klub mladých
- CVČ Liptovský Mikuláš
- Odbor mladých matičiarov
- MC Zornička
- Dom sv. Kláry
- ZŠ Janka Kráľa
- Komunitné centrum Liptovský Mikuláš
- YMCA
- ZŠ apoštola Pavla
- a ďalšie

Sobota 19. mája 2011
9:00 - 13:00 Námestie mieru, Liptovský Mikuláš

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom.

18. - 20.5. Prvá jazda zadarmo, Bobová 
dráha, Pavčina Lehota
- prvá jazda zadarmo pre všetkých s bambipasom 
(platí pre MŠ, ZŠ a SŠ), deti do 6 rokov so 
sprievodom rodiča majú jazdu spolu za 1 euro (na 
bobe nutný sprievod dospelej osoby).
- majiteľ si uplatňuje právo na nespustenie 
bobovej dráhy v prípade daždivého počasia, 
nakoľko dráha nemôže byť v prevádzke.  

20.5. Cyklistická časovka, Podbreziny o 13:00 
- pre amatérskych cyklistov časovka na trase 
Podbreziny – Veterná Poruba v rôznych dĺžkach 
od 0,5km až 3 km podľa výkonnosti. Pre 
najmenších bude pripravený nenáročný okruh na 
sídlisku.



1.4. - 10.5. Fotografická a výtvarná súťaž 
„Zo života starých rodičov“
Všetky diela budú vystavené a súťažiaci budú 
odmenení počas prezentačného dňa 19. mája na 
Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši.

11. - 12.5. Čarovná noc v rozprávkove, ZŠ 
Ap. Pavla, Liptovský Mikuláš 17: 00 - 10:00
Pre prihlásených žiakov prvých stupňov ZŠ 
v okrese LM je pripravené dobrodužstvo, 
občerstvenie, pekne strávený čas s novými 
kamarátmi.

11. - 20.5. Výstava prezentácií organizácií, 
Námestie Františka Wisnera Lipt. Hrádok
Voľne prístupná výstava o činnosti organizácií 
pracujúcimi s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

12.5. STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš
15:00 Zumba - otvorené cvičenie pre všetky 
vekové kategórie.
18:00 Koncert amatérskych kapiel.

15.5. Konferencia o práci s deťmi a 
mládežou o 13:00
- Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
- pre zástupcov organizácií a inštitúcií z okresu 
Liptovský Mikuláš konferencia o práci s deťmi a 
mládežou – stav, trendy, nové prístupy. Po 
odborných príspevkoch priestor na diskusiu.

16.5. Premietanie filmu v Klube mladých
- Dom Kultúry Liptovský Mikuláš o 18:00.
- Filmový klub JEDEN SVET ponúka premietanie 
filmu PREŽILI SME GULAG, vstup je zadarmo a 
premietanie sa uskutoční v Klubovej scéne KD.
- po premietaní bude nasledovať diskusia.

17.5. Mestský mládežnícky parlament o 
- MSÚ Liptovský Hrádok
- pre žiakov SŠ, ktorí chcú byť aktívni a zapojení 
do diania v meste Liptovský Hrádok. Žiakov 
nominuje vysielajúca škola. Stretnutie je prvým 
oficiálnym zasadnutím s p. primátom.

18.5. Florbalový turnaj o 8:00 v 
Liptovský Hrádok
- turnaj pre tímy žiakov ZŠ a SŠ v okolí 
Liptovského Hrádku.

 

13:00 

Mestskej hale 

13. - 14.5. Volejbalový maratón, ZŠ J.Kráľa 
a ZŠ Okoličné, Liptovský Mikuláš
Turnaje pre rôzne kategórie budú prebiehať podľa 
rozpisu od 18:00 do 18:00.

14.5. Zumba o 15:00, 
(estrádna sála)
- otvorené cvičenie pre všetky vekové kategórie.

14. - 18.5. MC Zornička, Podbreziny
V herni MC na Podbrezinách v ZŠ Janka Kráľa 
vstup zadarmo + tvorivé dielne (maľovanie na 
tričká a výroba menoviek, príp. obrázkov, 
z lekárskych paličiek). Na maľovanie na tričká je 
potrebné doniesť si jednofarebné tričko (najlepšie 
svetlé). Tvorenie bude v pondelok 14.5. a v stredu 
16.5. v čase 9:30 - 11:30.

14. - 18.5. Výstava, Dom Matice Slovenskej, 
Nábrežie A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Výstava „Zahraničná Matica slovenská“, ktorú 
pripravila Slovenská národná knižnica.

DK Liptovský Hrádok 

S touto vstupenkou sa môžeš zúčastniť týchto aktivít:
Sprievodné podujatia v okrese Liptovský Mikuláš:

Príď sa pozrieť !



1.4. - 10.5. Fotografická a výtvarná súťaž 
„Zo života starých rodičov“
Všetky diela budú vystavené a súťažiaci budú 
odmenení počas prezentačného dňa 19. mája na 
Námestí osloboditeľov v LM

11. - 12.5. Čarovná noc v rozprávkove, ZŠ 
Ap. Pavla, Liptovský Mikuláš 17: 00 - 10:00
Pre prihlásených žiakov prvých stupňov ZŠ 
v okrese LM je pripravené dobrodužstvo, 
občerstvenie, pekne strávený čas s novými 
kamarátmi.

11. - 20.5. Výstava prezentácií organizácií, 
Námestie Františka Wisnera Lipt. Hrádok
Voľne prístupná výstava o činnosti organizácií 
pracujúcimi s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

13.5. STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš
15:00 Zumba - otvorené cvičenie pre všetky 
vekové kategórie.
18:00 Koncert amatérskych kapiel.

15.5. Konferencia o práci s deťmi a 
mládežou o 13:00
- Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
- pre zástupcov organizácií a inštitúcií z okresu 
Liptovský Mikuláš konferencia o práci s deťmi a 
mládežou – stav, trendy, nové prístupy. Po 
odborných príspevkoch priestor na diskusiu.

16.5. Premietanie filmu v Klube mladých
- Dom Kultúry Liptovský Mikuláš o 18:00.
- Filmový klub JEDEN SVET ponúka premietanie 
filmu PREŽILI SME GULAG, vstup je zadarmo a 
premietanie sa uskutoční v Klubovej scéne KD.
- po premietaní bude nasledovať diskusia.

17.5. Mestský mládežnícky parlament o 
- MSÚ Liptovský Hrádok
- pre žiakov SŠ, ktorí chcú byť aktívni a zapojení 
do diania v meste Liptovský Hrádok. Žiakov 
nominuje vysielajúca škola. Stretnutie je prvým 
oficiálnym zasadnutím s p. primátom.

18.5. Florbalový turnaj o 8:00 v 
Liptovský Hrádok
- turnaj pre tímy žiakov ZŠ a SŠ v okolí 
Liptovského Hrádku.
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13. - 14.5. Volejbalový maratón, ZŠ J.Kráľa 
a ZŠ Okoličné, Liptovský Mikuláš
Turnaje pre rôzne kategórie budú prebiehať podľa 
rozpisu od 18:00 do 18:00.

14.5. Zumba o 15:00, 
(estrádna sála)
- otvorené cvičenie pre všetky vekové kategórie.

14. - 18.5. MC Zornička, Podbreziny
V herni MC na Podbrezinách v ZŠ Janka Kráľa 
vstup zadarmo + tvorivé dielne (maľovanie na 
tričká a výroba menoviek, príp. obrázkov, 
z lekárskych paličiek). Na maľovanie na tričká je 
potrebné doniesť si jednofarebné tričko (najlepšie 
svetlé). Tvorenie bude v pondelok 14.5. a v stredu 
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14. - 18.5. Výstava, Dom Matice Slovenskej, 
Nábrežie A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Výstava „Zahraničná Matica slovenská“, ktorú 
pripravila Slovenská národná knižnica.

DK Liptovský Hrádok 
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Sprievodné podujatia v okrese Liptovský Mikuláš:

Príď sa pozrieť !
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Ap. Pavla, Liptovský Mikuláš 17: 00 - 10:00
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vekové kategórie.
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mládežou – stav, trendy, nové prístupy. Po 
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- MSÚ Liptovský Hrádok
- pre žiakov SŠ, ktorí chcú byť aktívni a zapojení 
do diania v meste Liptovský Hrádok. Žiakov 
nominuje vysielajúca škola. Stretnutie je prvým 
oficiálnym zasadnutím s p. primátom.
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a ZŠ Okoličné, Liptovský Mikuláš
Turnaje pre rôzne kategórie budú prebiehať podľa 
rozpisu od 18:00 do 18:00.

14.5. Zumba o 15:00, 
(estrádna sála)
- otvorené cvičenie pre všetky vekové kategórie.

14. - 18.5. MC Zornička, Podbreziny
V herni MC na Podbrezinách v ZŠ Janka Kráľa 
vstup zadarmo + tvorivé dielne (maľovanie na 
tričká a výroba menoviek, príp. obrázkov, 
z lekárskych paličiek). Na maľovanie na tričká je 
potrebné doniesť si jednofarebné tričko (najlepšie 
svetlé). Tvorenie bude v pondelok 14.5. a v stredu 
16.5. v čase 9:30 - 11:30.

14. - 18.5. Výstava, Dom Matice Slovenskej, 
Nábrežie A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Výstava „Zahraničná Matica slovenská“, ktorú 
pripravila Slovenská národná knižnica.

DK Liptovský Hrádok 

S touto vstupenkou sa môžeš zúčastniť týchto aktivít:
Sprievodné podujatia v okrese Liptovský Mikuláš:
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• Na sprievodné podujatia je voľný vstup so vstupenkou 
Bambiriáda 2012, ak nie je uvedené inak. Do vstupenky 
môže prevádzkovateľ vyznačiť jej použitie.

• Zmena programu vyhradená organizátorom. 

• Bližšie a aktuálne informácie na www.bambiriada.sk 
a e-mailom na liptovskymikulas@bambiriada.sk.

- eRko - HKSD (OC LM, Okoličné, LH)
- Klub mladých
- CVČ Liptovský Mikuláš
- Odbor mladých matičiarov
- MC Zornička
- Dom sv. Kláry
- ZŠ Janka Kráľa
- Komunitné centrum Liptovský Mikuláš
- YMCA
- ZŠ apoštola Pavla
- a ďalšie

Sobota 19. mája 2011
9:00 - 13:00 Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom.

18. - 20.5. Prvá jazda zadarmo, Bobová 
dráha, Pavčina Lehota
- prvá jazda zadarmo pre všetkých s bambipasom 
(platí pre MŠ, ZŠ a SŠ), deti do 6 rokov so 
sprievodom rodiča majú jazdu spolu za 1 euro (na 
bobe nutný sprievod dospelej osoby).
- majiteľ si uplatňuje právo na nespustenie 
bobovej dráhy v prípade daždivého počasia, 
nakoľko dráha nemôže byť v prevádzke.  

20.5. Cyklistická časovka, Podbreziny o 13:00 
- pre amatérskych cyklistov časovka na trase 
Podbreziny – Veterná Poruba v rôznych dĺžkach 
od 0,5km až 3 km podľa výkonnosti. Pre 
najmenších bude pripravený nenáročný okruh na 
sídlisku.
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