
TÁBOR PECKA
JAK TO U NÁS VYPADÁ

JAK TO U NÁS FUNGUJE



Stany
● Děti spí ve stanech s podsadou, 

kde je matrace, na kterou si dají 
prostěradlo a na něm spí ve 
spacáku

● Ve stanu je polička na osobní věci
● Pod postelí je podlážka z prken, 

na kterých leží kufr. Podlážka je 
nad zemí a chrání věci před 
deštěm a mokrou zemí

● Plachty stanů jsou nepromokavé. 
Každoročně udržované



Stravování
● Jídlo se připravuje na kachlových 

kamnech.
● Děti jí v budově jídelny.
● Každý den se podává 5 jídel a 

oběd je vždy teplý a s polévkou
● Hlídá se dodržování pitného 

režimu. 

Jídelna a poslední večeře před odjezdem



Hygiena
● Děti se sprchují každý druhý den 

teplou vodou.
● Před každým jídlem se myjí ruce.
● Při mytí se kontrolují klíšťata.
● Tábor je hlášen na hygienickou 

stanici a vždy projde kontrolou 
bez připomínek. 



Personál tábora
● Hlavní vedoucí - kurz hlavního 

vedoucího, magistr pedagogiky, 10 
let zkušeností na dětských táborech

● Zdravotník - věk 26 let, kurz Českého 
červeného kříže, 

● vedoucí - nad 18 let, několikaleté 
zkušenosti s dětskými tábory

● Instruktoři - pečlivě vybíráni na 
základě celoročních akcí

● V oddílu je vždy 1 vedoucí a 2-3 
instruktoři na 11 dětí



Režim dne
● dopoledne - pomáhání v táboře a 

oddílové hry. Děti si vyzkouší 
udržovat oheň, řezat dřevo, 
postavit hřiště na volejbal nebo 
vyrobit táborové ohniště. Vše pod 
dohledem dospělých. 

● odpoledne a večer - hry a turnaje. 
● Každý rok chystáme novou 

celotáborovou hru. Téma je vždy 
překvapení.



DŮLEŽITÉ KONTAKTY

● Hlavní vedoucí: Jan Zeman, 
605 404 273

● Zdravotník: Viktor Müller, 
731 987 565

● Táborový telefon v případě 
nedostupnosti některého čísla: 
604 924 565

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

● Podepsaná přihláška
● Velký očkovací průkaz, případně kopie
● Kartička pojištěnce - kopie nebo originál 
● Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte – 

vyplňuje rodič k datu 2.7.2022
● Doplňující údaje účastníka – vyplňuje 

rodič
● Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

– vystaví doktor, má platnost 2 roky.

SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ

FOTO a VIDEO 
z minulých let

https://pecka-tabor.cz/foto-video-1-beh
https://pecka-tabor.cz/foto-video-1-beh

