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Základná charakteristika a organizačné pokyny 
 

 

Čo je to Prežitie v divočine?  
Prežitie v divočine je trojdňový detský putovný (turistický) tábor. Ak sa nebojíš námahy, 

nevadí Ti, že budeš spať v stane a umyješ sa len v horskom prameni, nebojíš sa nočných 

zvukov a divočiny a vieš si zbaliť batoh tak, aby si ho uniesol/uniesla, navyše máš rád/rada 

zábavu a dobrodružstvo, tak toto je presne to, čo hľadáš! Ak sa zúčastníš tohto tábora, budeš 

mať možnosť prežiť dobrodružstvo s profesionálnymi strážcami národného parku a ich 

dobrovoľníkmi, naučiť sa s ich pomocou základné pravidlá prežitia v divočine a spoznať 

územie národného parku. 

 

Pre koho je tábor určený? 
pre deti vo veku od 10 do 14 rokov 

 

Organizátor: 
Správa Národného parku Muránska planina  

 

Ako tábor prebieha? 
Tábora sa môže zúčastniť maximálne 30 detí, ktoré rozdelíme do skupín. Každá skupina má 

minimálne dvoch dospelých vedúcich, ktorými sú strážcovia a pracovníci národného parku 

a naši dobrovoľníci. Vyrážame v piatok ráno, každá skupina má určenú inú trasu putovania 

Muránskou planinou, spíme v stanoch alebo prístreškoch. V sobotu sa všetky skupiny stretnú 

na mieste spoločného bivaku v sedle Nižná Kľaková. Tu budú na Teba a Tvojich kamarátov 

čakať rôzne zábavné súťaže, v ktorých si budete môcť vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť. 

Najlepší budú odmenení drobnými vecnými cenami, všetci zasa sladkou odmenou. Deň 

uzavrieme spoločným táborákom a „opekačkou“. Nižnú Kľakovú skupiny opustia v nedeľu o 

cca 12.00 hod., spoločne sa presunú Hrdzavou dolinou do Muráňa a spojmi domov. 

 

Vybavenie účastníka: 
Heslo: Baľ sa s rozumom!!! Každý účastník si totiž sám nesie povinné vybavenie v 

turistickom batohu – t.j. stravu a vodu na tri dni, spacák, karimatku, náhradné oblečenie, teplé 

oblečenie – zoznam vecí nájdeš v časti „Čo do batoha“. Tužidlo, lak na vlasy, šminky 

a podobné „maličkosti“ radšej nechaj doma, každá drobnosť zaťaží Tvoj batoh! Stany a varič 

pre každú skupinu zabezpečuje Správa NP Muránska planina, ale ak máš ľahký stan pre max. 

3 osoby a turistický varič, môžeš si ho vziať so sebou.  
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Poplatok za tábor: 
Poplatok za účasť na tábore je 10 €.  

Z účastníckeho poplatku bude hradená doprava vlakom alebo autobusom, večera v spoločnom 

bivaku v sedle Nižná Kľaková (t.j. v sobotu) a náklady spojené s prípravou tábora. Poplatok 

uhradí účastník až v deň odchodu pri prezentácii svojmu vedúcemu skupiny.  

 

Úrazové poistenie: 
Odporúčame rodičom, aby pred nástupom dieťaťa na tábor individuálne poistili svoje dieťa 

pre prípad úrazu, nakoľko poistenie nie je hradené z účastníckeho poplatku.  

 

Čo musíš odovzdať? 
1. vyplnenú prihlášku v písomnej alebo elektronickej podobe najneskôr!!! 2 týždne 

pred nástupom na tábor  
2. písomný súhlas rodičov a potvrdenie o Tvojom zdravotnom stave v deň odchodu 

3. účastnícky poplatok v deň odchodu 

 

Miesto a čas odchodu: 
Ti oznámime telefonicky alebo mailom, preto je potrebné, aby si v prihláške uviedol kontakt 

na seba a svojich rodičov. 

 

Kontakt na organizátora: 
Správa NP Muránska planina, ul. J. Kráľa 12, 050 01 Revúca, 058/44 22 061 

 

Kontaktné osoby pre prihlásenie a otázky:  

Jana Šmídtová            0903/298 156, jana.smidtova@sopsr.sk  

Elena Kochjarová  0911/062 358, elena.kochjarova@sopsr.sk 

Pavol Balko   0903/298 153, pavol.balko@sopsr.sk 

Peter Bryndza  0903/298 154, peter.bryndza@sopsr.sk 
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