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MILÍ RODIČE A
OPATROVNÍCI!



ROK 2020 BYL
ROKEM NÁROČNÝM.

POJĎME UDĚLAT
ROK 2021 SKVĚLÝM!

V Bátor Tábor vždy říkáme "bezpečí na prvním

místě". Bylo tedy jasné, že s příchodem

pandemie nám nezbývá nic jiného než všechny

naše programy zrušit.

Ovšem když se jedny dveře zavřou, další se

otevřou: využili jsme tedy této situace a

vytvořili úplně nový formát - Virtualní tábory!

Tyto tábory plánujeme pořádat a neustále

zlepšovat i v roce 2021, minimálně do té doby,

než bude možné pořádat bezpečné programy s

fyzickou přítomností.



CO JE TO VIRTUÁLNÍ
TÁBOR?

Krabice všech táborových
potřeb a materiálů

Dárečky a překvapení

Kurýrem až k vám domů

BOHATÝ PROGRAM

Programy vyrábění, vědeckých

experimentů, divadla

Hry ve skupinách

Stolní hry v online podobě

Táborové rituály: tance, písně,

táborák

5 - 7 DNÍ

2 - 4 HODINY 
PROGRAMU ZA DEN

SKUPINY DLE VĚKU

PŘES ZOOM

"Virtuální tábor je jako super stolní

hra, která trvá týden " - táborník

TÁBOROVÝ BALÍČEK



PRO KOHO
JE URČEN?
Naše tábory jsou určeny pro všechy děti s

vážným onemocněním od 7 let. 

Některé turnusy mohou být pouze pro

určitou věkovou skupinu nebo děti s určitým

onemocněním.

Na sourozeneckých táborech zároveň rádi

uvítáme sourozence starší 7 let. Na

rodinné víkendy se může připojit úplně celá

rodina.

Pokračujte dále na táborový kalendář a

vyberte si turnus!

věk

7-17

   jakékoli
vážné

 onemocnění

rodinní
příslušníci



Příklad táborového dne
V průběhu školního roku

"Bláznivá středa"

16:30
Táborová píseň, Táborový tanec

Studijní koutek - sdílení znalostí

18:15

Kvíz pro celý tábor!

dobrovolná LEGO-výzva:
postav svůj autoportrét z kostiček

Letní prázdniny
"Pyžamový čtvrtek"

9:30
Táborová píseň, Tábovorý tanec, oznamy

 
10:00

Vyrábění
kreslení na plátěné tašky

11:00
Freestyle

povídání a hraní her se svou skupinou

OBĚD
14:00

Aktivně & Lenošně
možnost výběru z více aktivit

15:00
Odpolední povídání

reflexe dne a povídání se skupinou 

17:45
Vědecké experimenty

tvoření 3D hologramu



TURNUS 1
10.04. - 16.04.

Sourozenecký (děti a sourozenci)

Táborový kalendář
duben - srpen

Program: 16:30-18:30 (všední dny)
9:30-16:00 (víkend)

Pro koho: táborníci A JEJICH
SOUROZENCI starší 7 let

TURNUS 2
24.04. - 30.04.
Teenageři

Program: 16:30-18:30 (všední dny)
9:30-16:00 (víkend)

Pro koho: všichni táborníci ve věku
13-17 let

TURNUS 3
28.05. - 30.05.

Víkend pro rodiny

Program: 16:30-18:30 (pátek)
 9:30-16:00 (víkend)

TURNUS 4
18.06. - 20.06.

Víkend pro rodiny

TURNUS 5
19.07. - 23.07.
 Letní tábor

Program: 9:30-16:00 (po-pá)

Pro koho: táborníci a jejich rodiče

Program: 16:30-18:30 (všední dny)
9:30-16:00 (víkend)

Pro koho: táborníci a jejich rodiče
Pro koho: všichni táborníci

TURNUS 6
23.08. - 27.08.

Klub CF
Sourozenecký letní tábor

Program: 9:30-16:00 (po-pá)
Pro koho: táborníci A JEJICH

SOUROZENCI starší 7 let. Tento
turnus je pouze pro členy Klubu
nemocných cystickou fibrózou.



JAK SE
PŘIHLÁSIT?
Klikněte na tento odkaz:

Ve formuláři můžete vybrat jednotlivé turnusy. Pokud  

vaše dítě splňuje podmínky účasti u více turnusů,

můžete jich zvolit více. Táborníci budou vybráni na

základě data přihlášení a počtu volných míst.

Formulář obsahuje otázky týkající se zdravotního

stavu a denní rutiny. Tyto informace slouží k tomu,

abychom mohli tábory co nejvíce přizpůsobit potřebám

účastníků. Poskytnuté informace zpracováváme s

ohledem na soukromí a budou sdíleny pouze s

programovým týmem.

bit.ly/programy2021

přidej
te

přidej
te

se k n
ám!

se k n
ám!

http://bit.ly/programy2021


PODÍVEJTE SE
NA TÁBOR!
Klikněte na bublinu a podívejte se na videa z

táborů v roce 2020.

Letní Tábor

Zimní Tábor

https://www.youtube.com/watch?v=0BC7hIK3ZmY
https://www.youtube.com/watch?v=-VoeuvGyd4I


ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kolik účast na táboře stojí?

Naše tábory jsou zdarma pro všechny

účastníky.

Můj syn/dcera se chce tábora účastnit, ale
v průběhu týdne má i jiné aktivity?

Může se i tak přihlásit. Ovšem chceme

zdůraznit, že důležitou součástí našich

táborů je tvoření komunity a navazování

přátelství. Proto je důležité, aby se

táborníci připojovali, jak nejvíce můžou.

Co budeme potřebovat, aby se syn/dcera

mohli účastnit tábora?

Počítač nebo notebook s kamenou a

mikrofónem, nainstalovaný program Zoom. A

samozřejmě také stabilní internetové

připojení. Všechny další potřeby dostanete v

táborovém balíčku.

Je tábor bezpečný? Kdo povede aktivity?

Programy vedou zaměstnanci tábora spolu s

dobrovolníky. Každý dobrovolník projde

pohovorem a školením. Odkazy na připojení

sdílíme pouze s účastníky a našimi

dobrovolníky, nikdo cizí se nemůže připojit. 

Má tábor nějaká pravidla?

Máme přísný zákaz jakéhokoli nevhodného

chování, šikany a agrese. Součástí přihlášky

je i "Kodex táborníka", kde si můžete

pravidla, která tvoří bezpečné prostředí na

táboře nastudovat.

Zní to super, můžu vás nějak podpořit?

Určitě! Můžete se stát dobrovolníkem, nebo

naši nadaci podpořit finančně. Detaily najdete

na našem webu.



CITÁTY ÚČASTNÍKŮ!
V tomhle spočívá kouzlo Bátor Tábora!

"Bylo to vždy milé a tolik potřebné

odpoutání se od reality všedních dnů."

"Rodiči, který zvažuje

přihlášení bych řekla ať

neváhají, protože tam dítě

bude v bezpečí, něco se

naučí a zažije hodně

zábavy."

"Bátor Tábor je jako místo,

kde se můžeme cítit bezpečně,

bez rozdílu na to, kdo jsme

nebo kým jsme. Ukazuje nám,

že nejsme  jediní pod sluncem s

našimi nemocemi. "

Bátor Tábor bych popsala těmito

slovy: veselý, vhodný k navázání

kamarádství, poučný.



Pokud máte jakékoli dotazy pište nám na

e.bochova@batortabor.cz

NAPIŠTE NÁM


