
11 krokov pred11 krokov pred

pred objednaním táborapred objednaním tábora  

Čo je dobré vedieť vopred?Čo je dobré vedieť vopred?

Na základe 25 ročných skúseností sme pre vás vytvorili prehľadný návod,Na základe 25 ročných skúseností sme pre vás vytvorili prehľadný návod,
  na čo myslieť pred tým, než prihlásite svoje dieťa do tábora.na čo myslieť pred tým, než prihlásite svoje dieťa do tábora.
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OrganizáciaOrganizácia
Pred rezerváciou turnusu si overte, či daný
tábor organizuje osvedčená organizácia,
toto sú kvalitní organizátori táborov: 

naštudujte si čo najviac informácií o tábore
a organizátorovi,
 presvedčte sa, že má firma dostatočné
skúsenosti s organizáciou detských podujatí i
príslušné povolenia,
v prípade akýchkoľvek podozrení, buďte
obozretní -  experimentovanie  nestojí za
smútok a hnev v prípade  zlej organizácie či
zrušenia tábora na poslednú chvíľu.

cestovné kancelárie (organizujú i predávajú
tábory), cestovné agentúry (predávajú, no
neorganizujú), občianske združenia (podľa
zákona len pre svojich členov),
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Vek a početVek a počet
detídetí

Je dôležité, aby malo vaše dieťa v tábore priateľov v jemu
príbuznom veku,
aby sa vaše dieťa ľahko socializovalo a rýchlejšie si našlo
kamarátov je dobré, keď je kolektív zložený z aspoň 30 detí ,
menšie kolektívy majú zmysel v prípade tábora, v ktorom sa
deti zameriavajú na konkrétnu činnosť, ako napríklad jazdu na
koni, šport, hudbu, divadlo a podobne,
v iných prípadoch vôbec neprekáža, ak je detí viac, podstatné
je len to, aký počet detí pripadá na jedného vedúceho.
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Vedúci/Vedúci/
animátorianimátori

V dobrom tábore pripadá na jedného vedúceho cca  
 10 detí (aj to môže byť v niektorých prípadoch veľa),
záleží od tábora, prostredia a veku detí,
bez ohľadu na počet detí, vždy hovoríme o
vedúcom/animátorovi, ktorý má dostatok skúseností  
 a rešpekt osadenstva tábora.

Vždy sa informujte, koľko dospelých ľudí je zodpovedných
za daný počet detí,
pamätajte, že nedostatok kvalifikovaných vedúcich
spôsobuje nudu a z nej prameniace nevhodné správanie:
skúšanie nebezpečných činností, šikanu, ničenie vecí, tajné
fajčenie či pitie alkoholu u starších detí a podobne.
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Web stránkaWeb stránka  
a informáciea informácie  

o táboreo tábore

Pred objednaním tábora sa uistite, že z informácií, ktoré
predajca detských rekreácií poskytuje, máte dostatočné
informácie o ubytovaní, strave, personále a ďalších aspektoch
tábora, 
zvážte, či sú informácie dostatočne obsiahle a či prezentácia
tábora používa autentické fotky, 
v prípade potreby si neváhajte vyžiadať dodatočné informácie,
aby ste predišli sklamaniu.
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KontaktKontakt
s organizátoroms organizátorom

a dieťaťoma dieťaťom  
Uistite sa, že organizátor                    
 je zastihnuteľný aj inak ako             
 na jednom telefónnom čísle, 
ubezpečte sa, že poznáte telefónne
číslo aj priamo na miesto tábora   
 (aj v prípade, že vaše dieťa si berie
mobil),
pozor, niektoré tábory neodporúčajú
mobilné telefóny a poskytujú inú
formu komunikácie s dieťaťom.
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ZameranieZameranie
táboratábora

Pri výbere tábora riadne zvážte, či je svojím zameraním
vhodný pre vaše dieťa,
pri úzkom zameraní (jazdecký tábor, tenisový, tanečný...)

dajte si pozor, aby pekný názov a jedna aktivita
nezakrývali to, že deti nebudú mať v dlhých intervaloch inú
zmysluplnú činnosť. 

sa informujte, ako deti trávia zvyšok času, 
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Straty,Straty,
nálezynálezy  

a poisteniea poistenie

Radosť a nadšenie, stále je kam sa ponáhľať. Preto sa stáva,
že deti zabudnú množstvo vecí - od maličkostí až po hodnotné
oblečenie či elektroniku,
dobré tábory po každom turnuse riešia straty a nálezy, ktoré
zverejňujú na webstránke, facebooku, alebo upozornia
emailom.
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StravaStravaUvariť stravu, ktorá bude chutiť všetkým
deťom je veľké umenie,  vždy sa totiž
nájdu deti, ktorým dané jedlo chutiť
nebude, preto je potrebná pestrosť,
štandardne tábory poskytujú stravu
formou plnej penzie, teda päťkrát denne,
základom je rôznorodý jedálny lístok        
 a plnohodnotný pitný režim.
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Nebojte sa opýtať na jedálny lístok,
prípadne, či sa v tábore bude
opekať, či je k dispozícii obed         
 v balíčku v deň výletu a podobne,
v prípade špeciálnych požiadaviek
na stravu konzultujte potreby
priamo s organizátorom tábora.



DĺžkaDĺžka
táboratábora

Takáto rekreácia dodá deťom novú energiu, skúsenosti,
motiváciu a odhalí ich skryté talenty, 
sedem dní a viac je minimum na to, aby vaše dieťa prišlo
oddýchnuté, plné zážitkov a získalo kamarátov z rôznych
kútov Slovenska, ktoré mnohokrát pretrvajú do dospelosti.CK Boomerang

email: info@ckboomerang.sk
tel: 0949 011 022

Väčšina odborníkov v tejto oblasti sa zhoduje, že sedem
dní je minimálna dĺžka na zmysluplnú rekreáciu pre
mladého človeka,
desať a viac dní sa odporúča ako čas, za ktorý sa deti
dokážu dokonale socializovať, vytvoriť si priateľstvá, zažiť
spoločné zážitky a opustiť strereotyp, ktorý môžu prežívať 
 v škole alebo doma.



CenaCena
táboratábora

Rodičia často hľadajú "dobrý tábor za dobré peniaze".
Vo včeobecnosti platí, že kvalitne zorganizovaný tábor               
 v rekreačnom stredisku alebo penzióne je takmer nereálne
zorganizovať za menej ako 30 Eur na jeden deň,  
Adekvátna cena za kvalitný tábor na sedem nocí/ osem dní by
sa mala pohybovať  okolo 210 Eur,
 výnimkou nie sú ani príplatky za výlety alebo táborové kurzy, 
nižšiu cenu môžete získať vďaka tzv. first / last moment
ponukám, prípadne špeciálnym pobytom, napríklad v stanoch.
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Náš tipNáš tip
na záverna záver

Vyberte si tábor, z ktorého budete mať
dobrý pocit,
Zavolajte organizátorovi a položte mu
otázky, ktoré z nášho zoznamu považujete
za najdôležitejšie. Zistíte tak, či je
organizátor pripravený reagovať a či má
dostatok skúseností s deťmi, ale aj            
 s komunikáciou s rodičmi.
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Poraďte sa s dieťaťom, či sa mu daný
tábor zdá sympatický,
urobte spoločné rozhodnutie a tešte sa už
teraz na krásne leto!



CK Boomerang – cestovná kanceláriaCK Boomerang – cestovná kancelária  

pre detipre deti
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Sing & RockSing & RockTáborTábor
MôťováMôťová

IndiánskyIndiánsky
tábortábor

CampCamp
NaturNatur

Tábor plný skvelých aktivít – hry,
súťaže, kúpalisko, opekačka. 

Tá najlepšia atmoška! 

Už od roku 1995 organizujeme letný
stanový tábor pre deti a mládež 

v Kremnických horách.

Legendárny tábor v Turčeku plný
hudby a spevu. Bazén a pohoda.
Proste jedna veľká letná párty.

Zábavný program, výborná nálada,
a letná pohodička v krásnom
prostredí  priehrady Môťová.

https://ckboomerang.sk/sing-and-rock/
https://ckboomerang.sk/tabor-motova/
https://ckboomerang.sk/tabor-motova/
https://ckboomerang.sk/indiansky-tabor/
https://ckboomerang.sk/indiansky-tabor/
https://ckboomerang.sk/tabor-camp-natur/
https://ckboomerang.sk/tabor-camp-natur/

