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Tento rok Východoslovenská galéria v spolupráci s Východo-
slovenským múzeom organizuje denný tábor počas jarných 
prázdnin pre deti vo veku od 7 do 11 rokov.

Ponúkame vám kvalitný program plný tvorivých aktivít 
a histórie, návštev výstav, umeleckých ateliérov a spoznáva-
nia Košíc. Vaše deti sa budú môcť bližšie zoznámiť so zbier-
kami dvoch najväčších kultúrnych inštitúcii v košickom kraji. 
Svoje zvedavé otázky budú môcť smerovať na odborníkov 
z rôznych oblastí a deti sa tak môžu hravo a zábavne vzdelá-
vať aj počas prázdnin.

 
Ako sa prihlásiť?
Do 16. 2. 2020 na e-mail: filipiakova@vsg.sk alebo na tel. 
čísle 0905 615 032.

Koľko máme prichystaných miest?
Pre 14 malých umelcov.

Čo si treba priniesť?
Všetok tvorivý materiál, zástery, aby sa malí umelci nezašpi-
nili, vstupy do galérií, umeleckých ateliérov, desiatu, obedy 
a dobrú náladu zabezpečí Východoslovenská galéria a Vý-
chodoslovenské múzeum.

Aká je cena 4-dňového tábora?
Deti sa u nás zabavia od pondelka do štvrtka len za 70 €.
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