
 

 

 

Opravdu dobrý tábor 2011 
Letní prázdniny se blíží mílovými kroky a mnoho rodičů si opět klade otázku, zda 
tábor, který vybrali pro své děti, je opravdu vhodný. Právě proto je tu již sedmým 
rokem informační projekt Opravdu dobrý tábor, jehož hlavním cílem je zvyšovat 
povědomí veřejnosti o obecných pravidlech, jež by měl správný tábor naplňovat. 
Radí, na co si dávat pozor, na co se ptát, jaké informace pořadateli poskytovat, jak 
zvládnout první tábor a podobně. 
Jako v předchozích ročnících kampaň využívá především internetové stránky 
www.dobrytabor.cz, na kterých zájemci najdou potřebné informace i kontakt na naši 
e-mailovou či telefonickou poradnu. Ti, kdo chtějí využít přímo nabídky táborů 
pořádaných v Pionýru, si zde mohou vybrat také.  
Další příležitostí k předávání informací veřejnosti jsou kontaktní akce probíhající 
například v rámci přehlídky volnočasových aktivit zvané Bambiriáda. 
Stejně jako v minulých letech dostáváme a v následujících měsících očekáváme řadu 
dotazů a jsme připraveni na ně odpovědět. 

Proto nás neváhejte kontaktovat s vašimi otázkami ohledně letní táborové činnosti. 
Nabízíme nejen zkušenosti přímo z táborové praxe, ale k složitějším problémům i 
externí odborníky na právo, ekonomiku, hygienu a další obory, jež se táborů týkají. 
Rádi se budeme podílet na zpracovávání táborových témat, nebo dodáme texty na 
témata, jež máme již zpracovaná. Stačí napsat na e-mail opravdu@dobrytabor.cz, 
nebo zavolat na číslo 222 247 529. 

Těšíme se na spolupráci! 
 
 
Vaší pozornosti také doporučujeme 
 
Projekt Umačkáni dětmi 
Evropský rok dobrovolnictví (ERD) je příležitost zaměřit kampaň Opravdu dobrý tábor 
tematicky více na táborové pracovníky – dobrovolníky, z nichž každý odpracuje na 
jednom táboře stovky hodin.  
Proto jsme tento ročník provázali s projektem Umačkáni dětmi, který Pionýr připravil 
u příležitosti ERD. Jeho cílem je upoutat pozornost k dobrovolníkům pracujícím s dětmi 
a mládeží, upozornit, že jsou to výjimeční lidé a jejich práce si zaslouží uznání.  
Více informací najdete na www.umackanidetmi.cz. 
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Tel.: +420 777 745 886 
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Pionýr je občanské sdružení 

dětí, mládeže a dospělých a uznaná  

nestátní, nezisková organizace pro oblast 

práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 
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