
 
 

Letní pobytové tábory BVÚ 2023 – základní instrukce 
Naše letní tábory jsou oblíbené a veselé tábory s dlouholetou tradicí. Během tábora děti zažijí mnoho dobrodružství a 
zábavy v přírodě, spoustu soutěží, her, koupání a dalších nezapomenutelných zážitků. 
S táborovou činností máme dlouholetou zkušenost. Naše organizace tyto akce pořádá již od svého vzniku před 75 léty a 
od té doby působíme na poli volnočasových aktivit nepřetržitě. Naší nejlepší referencí jsou tisíce spokojených dětí a 
rodičů, na což jsme velice hrdí, neboť na kvalitě naší činnosti a našem dobrém jménu si velice zakládáme. Na všechny 
naše tábory lze čerpat příspěvky od zaměstnavatelů z FKSP i příspěvky z jiných fondů. 
Umístění tábora 
Naše tábořiště Vildštejn se nachází v údolí říčky Lobník nedaleko vodní nádrže Kružberk 
Adres pro zasílání pošty 
Tábor BVÚ, DVORCE, 793 68 
Program 
Děti všestranně rozvíjíme metodou zážitkové pedagogiky a výchovy dobrodružstvím. Ať už jde o sporty a hry na tábořišti 
nebo v přírodě. 

Stravování 
Děti jí 5x denně. Pití je dostatek během celého dne. V jídle děti nerozmazlujeme, ale když někdo něco opravdu nejí, o 
hladu nezůstane. 

Doprava 
Společná doprava je zahrnuta v základní ceně. Společnou dopravu zajišťujeme autobusem od našeho „Centra“. Pokud je 
to pro vás výhodnější, můžete k nám děti přivézt individuálně po dohodě (ale příliš nedoporučujeme, protože tábor se 
nachází uprostřed hygienického pásma a je potřeba „povolení“). 

Zdravotní péče 
Po celou dobu konání tábora se o děti starají kvalifikovaní zdravotníci. Při odjezdu na tábor s nimi můžete probrat vše, 
co je potřeba, a předat případné léky. 
Při vážnějších potížích ošetří vaše dítě dětský lékař v místě pobytu nebo v nejbližší nemocnici. 

Co s sebou na tábor 
To a mnohem víc se dozvíte s materiálu, které pošleme v druhé polovině května a na předtáborové schůzce, která 
proběhne dne 7. 6.2023 v 16:30 hod. Zúčastnit se můžete osobně nebo prostřednictvím videokonference (odkaz k 
připojení obdržíte v předstihu). 

Pište, pište, pište!!! 
Snažně prosíme, nezapomínejte psát! Platí jednoduchá úměra. Čím menší dítě, tím více pohledů. Klidně jeden denně. 
Napište už před odjezdem, nebo dejte první pohled přímo vedoucímu při odjezdu. Rozdejte adresy na tábor babičkám, 
dědečkům, tetičkám, strýčkům a blízkým známým. Ať na to nejste sami. Krátká zpráva z domova je přesně ta správná 
dávka povzbuzení, kterou vaše dítě potřebuje. 
Nečekejte ale bláhově, že vám vaše milované dítě oplatí stejnou mincí. Stále platí léty ověřená zkušenost - pokud dítě 
nepíše z tábora, je to jen nejlepší důkaz, že ho tábor baví, má pořád co dělat a nemá čas na stesky. 

Mohou mít děti mobilní telefon? 
Mobily jsou nežádoucí. Ten nejdůležitější důvod pro absenci mobilu je, že v místě není signál a na táboře není volně 
dostupná elektrická energie. Mobilní telefon je pak pouze potenciální předmět k poškození, protože jeho hlavní účel 
není možno využít. 

Jak můžu kontaktovat vedoucího svého dítěte? 
Zavolat kdykoliv přímo hlavnímu vedoucímu, není reálné. Během programu se vedoucí věnují dětem a na vyřizování 
hovorů není čas. Navíc přímo na místě není signál. V nezbytném případě doporučujeme poslat SMS, kterou si vedoucí 
může vyzvednou během cest mimo tábor, při zajišťování jeho chodu. 
Mohou rodiče nebo příbuzní navštívit dítě v průběhu tábora? 
Návštěvy nejsou v průběhu tábora možné. Přesto na Vás myslíme a v sobotu 15.7.2023 organizujeme (včetně dopravy) 
„Návštěvní den rodičů“. 
Stavba a bourání tábora 
Víkend před začátkem tábora 24. - 25. 6. 2023 jedeme všichni stavět většinu zařízení. Máme zkušenost, že k táboru, 
který si děti sami postaví, pak mají lepší vztah. Velmi uvítáme pomoc rodičů a starších účastníků tábory. Navíc máte 
neopakovatelnou možnost seznámit se s tábořištěm a bohatou výbavou našeho tábora. Pomoc je velmi potřebná také 
při bourání tábora ke konci srpna (26.7. -27.8.2023). RADI VÁS UVIDÍME:-) 


