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HURÁ NA TÁBOR 2022
Vážení rodiče,
dovolili jsme si pro vás sepsat několik praktických rad:

▪

Pečlivě zvažte typ tábora, na který chcete dítě poslat - chatky, stany, vodácký tábor, putovní

tábor...

▪

Bude mít Vaše dítě na táboře další vrstevníky, případně už nějaké kamarády? Vždycky je
lepší, když na tábor jedou alespoň dva kamarádi, kteří se znají.

▪

Zvažte, jaké fyzické nároky dítě čekají. Nebojí se tmy? Je dostatečně samostatné? Nemá
nějaké další problémy? Zkušení vedoucí dovedou mnohé problémy Vašeho dítěte vyřešit, musíte o
nich ale předem informovat hlavního vedoucího nebo oddílového vedoucího.

▪

Při přípravě vybavení na tábor se řiďte doporučeným seznamem věcí příslušného tábora.

▪

Při závěrečném balení potřebných věcí ukažte dítěti, kde co má, aby se ve svých věcech lépe
orientovalo.

▪

Klidně vedoucím prozraďte drobné fígle, které na vaše dítě "platí". Vedoucí sice nemá na
starosti pouze vaše dítě, ale dobrý vedoucí si na vás jistě udělá čas a udělá všechno proto, aby se
dítěti na táboře líbilo.

▪

Rozhodně nezatajujte žádné problémy, například z obavy, že když je "prozradíte", dítě
nebude na tábor přijato. Není nic horšího než tento postup - všechno se dá řešit, ale vedoucí to musí
vědět.

▪

Pozor na jídlo, kterým vybavíte dítě na cestu - může se za pár hodin v letním počasí zkazit a
táborový zdravotník a vedoucí (někdy i nejbližší lékař) si pak lámou hlavu, z čeho vaše dítě hned po
příjezdu trpí bolestmi žaludku.

▪

Velmi dobré je nechat doma všechny cennější věci (MP3 přehrávače, mobily...) - vyhnete
se tím možnému poškození nebo ztrátě. Na řadě táborů stejně není přístup k elektřině a podobné
věci nejsou potřeba.

▪

Mobil a jiné elektronické přístroje určitě nejsou potřeba - pokud budete chtít s dítětem
mluvit, jistě se můžete domluvit s vedoucím (číslo určitě budete mít) a ten vám rád kontakt
zprostředkuje. Mobily a elektronické hry jen odvádějí pozornost dětí od připraveného
programu.

▪

Posílání balíčků s jídlem na tábory není nutné a pochoutky všeho druhu jsou výborným
lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce.

▪

Dejte s sebou dítěti na tábor - zvláště těm menším - obálky s nalepenými známkami a
nadepsanými adresami.

▪

Napište dítěti na tábor. Také reagujte na jeho dopisy či pohledy - pochvalte ho a povzbuďte.
Táborník bude také jistě nadšený, pokud mu na tábor napíše babička či dědeček nebo nějaký další
příbuzný - dejte jim naši adresu.

▪

Nedejte na první či druhý dopis, pohled či mobilní volání: "Mně se tu nelíbí, přijeďte si pro
mě!" Důvodem bývá nejčastěji jen pobyt v novém prostředí a nezvyk na běžný táborový život nebo
nezdar v nějaké hře. Máte-li přesto pochybnosti, spojte se s vedoucím tábora. Po táboře jistě
uslyšíte, že všechno bylo super.

▪

Nezapomeňte či nezaměňte datum a hodinu vyzvednutí z tábora. Čekání na rodiče je
nedobrou tečkou za zážitky z tábora a vyvolává v dítěti pocit, že bylo odloženo.

▪

Neváhejte se nás vedoucích na cokoliv o průběhu tábora předem zeptat, kontakty jsou
uvedeny na www.sobesin.cz.
▪
Před příjezdem na tábor prosíme o preventivní prohlédnutí vlasů, zda se v nich nevyskytuje
veš dětská. Děkujeme za pochopení.

