
 

 

 

PIRÁTI 
Pondelok, 1.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Piráti v akcii I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30  Pirátske dobrodružstvo I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30  Pirátske v akcii II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Pirátske dobrodružstvo II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Piráti v akcii III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30  Pirátske dobrodružstvo III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00  BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

  

 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 



 

 

INDIÁNI 
Utorok, 2.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Apačovia útočia  I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Dedina náčelníka Winnetou  I. (dobrodružné a poučné aktivity 

 s animátormi) 

13:30 – 14:30 Apačovia útočia II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Dedina náčelníka Winnetou  II. (dobrodružné a poučné aktivity  

s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Apačovia útočia III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Dedina náčelníka Winnetou  III. (dobrodružné a poučné aktivity 

 s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 



 

 

FOLKLÓRNY DEŇ 
Streda, 3.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Jánošíkova družina  I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Slovenské hry  I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Jánošíkova družina  II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Slovenské hry  II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Jánošíkova družina  III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Slovenské hry  III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 



 
 

ŠAŠOVIA 
Štvrtok, 4.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Šašovské bláznenie  I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Klaunove dobrodružstvo  I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Šašovské bláznenie II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Klaunove dobrodružstvo  II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Šašovské bláznenie III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Klaunove dobrodružstvo  III. (dobrodružné a poučné aktivity 

 s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 

 



 

 

FARMÁRI A KOVBOJI 
Piatok, 5.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Woodyho farma I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Farmár hľadá farmu  I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Woodyho farma II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Farmár hľadá farmu  II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Woodyho farma III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Farmár hľadá farmu  III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 

 



 

 

ŠPORT MÁNIA 
Sobota, 6.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Spartakiáda I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Pevnosť Betula  I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Spartakiáda II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Pevnosť Betula  II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Spartakiáda III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Pevnosť Betula  III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 

 
** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 

 



 
 

NÁMORNÍCI 
Nedeľa, 7.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Námornícka výprava I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30  Pepek námorník a jeho dobrodružstvo I. (dobrodružné a poučné  

aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30  Námornícka výprava II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Pepek námorník a jeho dobrodružstvo II. (dobrodružné a poučné  

aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30  Námornícka výprava III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30  Pepek námorník a jeho dobrodružstvo III. (dobrodružné a poučné 

 aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 
 

** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 



 

 

 

 

ROZPRÁVKOVO 
Pondelok, 8.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Kráľovské dobrodružstvá I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Čarovná krajina Víly Betulky I. (dobrodružné a poučné aktivity  

s animátormi) 

13:30 – 14:30 Kráľovské dobrodružstvá II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Čarovná krajina Víly Betulky II. (dobrodružné a poučné aktivity  

s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Kráľovské dobrodružstvá III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Čarovná krajina Víly Betulky III. (dobrodružné a poučné aktivity  

s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 
 

** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 



 

 

PRAVEK 
Utorok, 9.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Flinstonovci sa bavia  I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Doba kamenná I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Flinstonovci sa bavia  II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Doba kamenná II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Flinstonovci sa bavia  III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Doba kamenná III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 
 

** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 

 



 
 

OLYMPIÁDA 
Streda, 10.7.2019 

 

10:00 – 10:15 BETULA ŠTARTUJE  

(pred šerifovým domčekom) 

10:15 – 11:15  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

11:30 – 12:30  Veľká letná olympiáda I. (zábavné aktivity s animátormi) 

11:30 – 12:30 Malí šampióni I. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Veľká letná olympiáda II. (zábavné aktivity s animátormi) 

13:30 – 14:30 Malí šampióni II. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

14:30 – 15:30  Čítanie rozprávky pod čarovným stromom  

(pod čarovným stromom pri Típí stane) 

16:00 – 17:30 Veľká letná olympiáda III. (zábavné aktivity s animátormi) 

16:00 – 17:30 Malí šampióni III. (dobrodružné a poučné aktivity s animátormi) 

17:45 - 18:00 BETULA PRAJE PEKNÝ VEČER 

(pred šerifovým domčekom) 

19:00 – 19:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj veľkých  

   (amfiteáter) 

20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

   (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

 

*zraz na animačné aktivity je vždy pri típí stane, 

v prípade nepriaznivého počasia sa všetky animačné aktivity presúvajú do 

interiérovej zábavnej haly Babylandu 
 

** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu programu 

 

 


