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BLIŽŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV 
 

Saleziánsky plenér 2020  
 
 

1. Téma: Romantické „ma-LOVANIE“ 
 

2. Termín: 09. – 16. 08. 2020 
 

3. Miesto: saleziánska chata v Banskej Belej 
 

4. Spôsob dopravy: 
– individuálne, 
- možnosť nakontaktovať sa na ostatných účastníkov prostredníctvom organizátora. 

 
Autobusom – vystúpiť na zastávke Banská Belá (pri fabrike DINAS). 
Telefonicky oznámiť čas príchodu. 
Vlakom – do Hronskej Dúbravy, tam prestúpiť na vlak do Banskej Štiavnice, vystúpiť 
na zastávke Banská Belá a presunúť sa ku fabrike DINAS. 
Telefonicky oznámiť čas príchodu. 
Automobilom – v Banskej Belej odbočiť pri fabrike DINAS do uličky medzi fabrikou 
a bytovkou a ďalej podľa mapky (zasielame ju prihláseným účastníkom). 
 

5. Rámcový program dňa:  
07:15 – budíček 
07:30 – rozcvička, ranná hygiena 
08:00 – ranné zastavenie 
08:45 – raňajky 
09:15 – dopoludňajší program 
13:00 - obed 
13:30 – 15:00 - voľno, šport, oddych 
15:00 – popoludňajší program 
17:30 – svätá omša 
18:15 - večera 
19:15 – večerný program 
22:00 – spoločný záver dňa 
22:15 – spánok 
 

6. Informácie o chate: 
Chata je v oblasti Štiavnických vrchov, kúsok od Banskej Štiavnice (2. zastávka 
vlakom z Hronskej Dúbravy ). Je to kopcovitý kraj s peknými scenériami a krásnou 
prírodou.  
Chata je zariadená jednoducho ale účelne: väčšina priestorov na spanie (izby sú 
viacposteľové) a väčšia spoločenská miestnosť sú hore na poschodí, v spodnej časti 
je kuchyňa, jedáleň, WC, sprchy a malá telocvičňa, ktorá je súčasne aj výstavnou 
sieňou. Pred chatou je futbalové ihrisko a spoločné ohnisko na táborák. 
 
 

7. Veci na pobyt:  
- oblečenie a obutie do hôr (nepremokavé veci ale aj veci do slnečného počasia), 

hygienické potreby,  
- prezuvky, 
- spí sa na posteliach, ale treba si vziať spacák, 
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- varí sa priamo na chate. 
Ak má niekto špeciálnu diétu, prípadne užíva lieky – treba na to upozorniť vedúceho 
tábora vopred. Špeciálne stravovanie treba dohodnúť s p. kuchárkou vopred. 
 
 

8. Veci na Plenér: 
- tvrdé dosky (dvojitý obal na drevenú technickú dosku) alebo sololit vo formáte A3 

alebo A4, 
- lepiaca páska alebo lepiace štítky na upevnenie papiera na podklad (ak budete mať 

drevenú dosku tak pripináčiky alebo štipce), 
- nožík alebo vysúvací orezávač, 
- skladaciu stoličku, 
- tašku na plece, aby ste tieto veci mohli so sebou vziať do prírody. 

 
Na kresbu:   

- obyčajný biely baliaci papier narezaný na veľkosť podľa tvrdého podkladu, ktorý máte 
so sebou,  

- skicáky A4 alebo A5 (2 - 3 kusy), 
- ceruzka versatilka a tuhy - HB, 5B, 6B a „struhátko“, 
- plastickú gumu, 
- uhlík - prírodný alebo umelý a fixatív na upevnenie kresby, 
- rudka, 
- kto chce - rúčku, pierka a tuž. 

 
Na maľbu: 

- tempery, vodovky, akvarelky, farbičky ceruzkové, 
- na akvarel aj na temperu – akvarelový papier alebo obyčajné výkresy, 
- nádobku na vodu, fľašu na vodu, handričky na štetce, 
- štetce:   akvarelový - guľatý, veľký aj malý - plochý, veľký aj malý; na temperu: 

štetinový užší aj širší 
 
Na začiatok stačia základné veci, ak niečo nezoženiete, nevadí. Základný materiál sa 
snažíme mať k dispozícii. 
 
Akékoľvek otázky a nejasnosti možno konzultovať na mailovej adrese:   
plener@domka.sk  alebo telefonicky: 0903 897 791. 
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