
 

 

TVORIVÉ LETO V GALÉRII UMELCOV SPIŠA | PONUKA DETSKÝCH LETNÝCH TÁBOROV 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho 
kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves 

Termín:                   júl – august, 2021 
Kontakt pre médiá:              Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717 
    Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882719 
Na stiahnutie:   www.gus.sk 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja prichádza s ponukou 
týždenných detských táborov pre obdobie letných prázdnin (júl – august, 2021). Druhý ročník 
kreatívneho tábora Galerijný skauting sa uskutoční v troch turnusoch a je určený pre deti od 6 do 15 
rokov. Novinkou je koncept týždenného filmového tábora Filmuška, ktorý je určený pre vekovú 
kategóriu od 8 – 13 rokov. Popri táboroch naďalej pripravujeme i denné „tvorivky“ Prázdniny 
v galérii, organizované nielen pre detských účastníkov: dvojhodinové tvorivé dielne prinášajú počas 
celého leta paletu rôznych výtvarných techník i zručností. 
 
 

GALERIJNÝ SKAUTING / TÝŽDENNÝ KREATÍVNY TÁBOR 
3 turnusy: 12. 7. – 16. 7., 26. 7. – 30. 7., 2. 8. – 6. 8., v čase 9.00 hod. – 16.00 hod.  
Účastnícky poplatok: 85 € / osoba / 1 turnus. 
Dynamický celotýždenný edukačno-zábavný program je spojený s exkurziami, výstavami, dielňami, 
stretnutiami s umelcami a v závere s vernisážou detských prác. Aktivity budú vedené odbornými 
pracovníkmi galérie a prizvanými hosťami: výtvarní umelci, historici, divadelníci, pedagógovia a iné 
osobnosti kreatívneho priemyslu.  
 

Podrobný program a prihláška je zverejnená aj na našej  webovej stránke: 
http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/galerijny-skauting-389 
 
 
 

FILMUŠKA / FILMOVÝ TÁBOR PRE DETI  
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2021, v čase 9.00 hod. – 16.00 hod. 
Účastnícky poplatok: 95 € / osoba 
Detský filmový a animačno-výtvarný tábor je zameraný na tvorbu animovaných filmov a realizáciu 
výtvarných techník spätých s filmovou tvorbou. Tábor je určený pre deti od 8 do 13 rokov a povedú 
ho skúsení lektori z odboru filmovej tvorby a fotografie: Mária Vašicová, Roman Husárik  
a Vladimíra Hradecká. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Podrobný program a prihláška je zverejnená aj na našej  webovej stránke: 
http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/filmuska 
 
Registrácia prihlášok už spustená!  
Na každý turnus je limitovaný počet účastníkov. 
 
Informácie, prihlášky:  
www.gus.sk, telefonicky: 0948 882 719, projekty@gus.sk 
 
 
 
 

ℹ  Viac informácií:  www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“: 
Facebook, Instagram, YouTube. 
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