
Letní pobytové tábory 2019 

I. TURNUS:  14. – 20. 7. v hotelu Renospond, cena: 7500 Kč 

Zveme Vás na letní pobytový tábor v Hotelu Renospond, který se nachází poblíž obce Zderaz na úpatí 

Vysočiny. Pro Vaše děti bude připraven celotáborový program  (skupinový i individuální) zahrnující 

prvky arteterapie, pohybové činnosti, výlety do krásného okolí a další činnosti dle potřeb účastníků.    

 

II. TURNUS: 10. - 17. 8. v hotelu Vyhlídka, cena: 7500 Kč 

Zveme Vás na letní pobytový tábor v hotelu Vyhlídka, který se nachází v Češkovicích u Blanska. Hotel 

leží v poklidné lokalitě obklopené lesy a pláněmi. Pro Vaše děti bude připraven celotáborový program 

(skupinový i individuální) zahrnující prvky arteterapie, pohybové činnosti, hipoterapii, výlety do 

krásného okolí a další činnosti dle potřeb účastníků. 

 

INSTRUKCE PRO RODIČE K PŘIHLÁŠENÍ NA LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 

Vážení rodiče, 

prosím pečlivě si přečtěte instrukce k přihlášení na tábor níže!  

 

PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR 

Přihlašování bude probíhat online na našich webových stránkách www.paspoint.cz  

Přihlášku naleznete v sekci letní tábory (služby -> volnočasové aktivity -> letní tábory). 

Přihlašování bude spuštěno 25. 2.  a poběží až do 3. 3. 

Na jiné formy přihlašování nebude brán zřetel. Na jiné formě přihlašování se domluvíme 

pouze v případě, že byste měli problém s online přihlašováním.  

 

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ 

 Na základě zkušeností a zpětných vazeb rodičů už nepřijímáme účastníky podle pořadí, 

v jakém se přihlásili, ale snažíme se sestavit skupinu, která by vyhovovala potřebám 

všech klientů.  

 Sestavíme skupinu 10 klientů, kterým chceme vytvořit příjemné prostředí.  

http://www.paspoint.cz/


 Cílem je poskytnout dítěti bezpečné prostředí, reagovat na potřeby dětí a vytvořit 

společně funkční skupinu, která bude dítě integrovat a zároveň mu poskytne prostor 

pro individuální program. 

 Z těchto důvodů upřednostníme účastníky, kteří jsou již klienty v našich dalších 

službách, nebo je známe z jiných volnočasových aktivit.  

 Spolupracujeme také s vedoucími dalších služeb, kteří dítě znají a mohou nám 

poskytnout další informace o klientovi, které mu zajistí větší pohodlí. Sestavení celé 

skupiny tedy konzultujeme s dalšími vedoucími služeb.  

 Z těchto důvodů je nutné k přihlášce dodat i vyplněný dotazník O mně, který Vám 

zašleme po přijetí přihlášky. 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ KLIENTA 

Po přijetí přihlášek budeme sestavovat 2 skupiny dle výše uvedených informací. Po 17. 3.  

Vás budeme informovat o tom, zda jsme Vás zařadili do nějaké ze skupin. 

 

PLATBA TÁBORA A ZÁLOHY: 

Poté, co budete vědět, zda se tábora zúčastníte, budeme Vás informovat o platbě (prosím 

vyčkejte na naše pokyny, neplaťte dopředu!). Částka za tábor je rozdělena do dvou plateb. 

Záloha: 3 500 Kč do 31. 3., 4 000 Kč do 30. 5. 2019. 

Cena zahrnuje: 

 ubytování 

 stravu (plná penze) 

 dopravu na tábor a zpět zajištěným autobusem pro Vaše dítě a jeho doprovod (resp. 
dobrovolníka) 

 
Dobrovolníkovi hradíte tedy výše zmíněné.  
Doprovod Vašemu dítěti poskytuje dobrovolně (zdarma). 
 

Storno poplatek 

Pokud se stane, že se víkendového pobytu Vaše dítě nebude moct zúčastnit, budeme Vám 

muset účtovat storno poplatek. Storno poplatek činí při odhlášení do 30 dnů předem 1 500 

Kč, méně než 30 dní předem 3 500 Kč. 

 



Co zahrnuje storno poplatek a proč ho účtujeme? 

Storno poplatek zahrnuje rezervaci ubytování (rezervováno již s přihlášením), rezervaci 
autobusu, zajištění a školení dobrovolníka. Dobrovolník již s pobytem počítá a jeho zajištění je 
také časově náročné, proto si dovolujeme účtovat storno poplatek. Storno poplatek pro 
odhlášení do 30 dnů předem je nižší, jelikož Vaše místo ještě můžeme obsadit jiným 
účastníkem. Storno poplatek méně jak 30 dní předem je vyšší, jelikož obsazení Vašeho místa 
je méně pravděpodobné (např. kvůli nemoci zrušíte účast před táborem) a zajištěný 
dobrovolník již s účastí počítá. 

 

JAK ZAJIŠŤUJETE DOBROVOLNÍKY? 

Momentálně probíhá nábor dobrovolníků. Na táborech fungujeme v systému jeden na 

jednoho, tudíž hledáme min. 20 dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas dětem. 

Zajištění dobrovolníků obnáší vstupní pohovor a školení. Snažíme se dítěti zajistit takový 

doprovod, který by mu vyhovoval (děti a dobrovolníky párujeme dle zkušeností, povahových 

rysů apod.). Proto je nábor časově náročný. Proto prosím vyčkejte, až Vás budeme o Vašem 

dobrovolníkovi informovat. Poté se společně s dobrovolníkem setkáme a domluvíme se dále. 

 

 

 

 

  



JAKÝ TÁBOR UPŘEDNOSTNÍME? ANEB VÍCE INFORMACÍ K TÁBORŮM 

I. TURNUS: 

Kde:   

Hotel Renospond se nachází na úpatí Vysočiny poblíž obce Zderaz. Více informací najdete na 

http://www.renospond.cz/ 

Ubytování: 

Ubytovaní budeme v ubytovně v 3-4 lůžkových pokojích. Pokoje jsou dostatečně velké, 

vybavené. Děti budou ubytovány s dobrovolníky. Dobrovolníci jim budou neustále k dispozici  

a budou dohlížet na bezpečnost Vašich dětí. Sociální zázemí je společné a nachází se na 

patře. Je nově zrekonstruované. Hotelový komplex je poměrně velký a společně s námi v 

něm budou ubytovaní další návštěvníci.  

Stravování: 

Bude zajištěna plná penze s ohledem na různé diety (vegetarián/bez lepková dieta apod.).  

V restauračním zařízení se můžeme potkávat s jinými návštěvníky a dalšími ubytovanými. Je 

však možnost stravovat se individuálně v pokoji či společenské místnosti dle potřeb dítěte. 

Sportovní vyžití: 

K dispozici je řada vybavení: venkovní stolní tenis, ruské kuželky, přírodní koupaliště, dětský 

bazén (o hloubce 1,5 m), dětské hřiště, dětský koutek, ve kterém budeme trávit čas v případě 

nepříznivého počasí a také jej budeme využívat jako společenskou místnost, která bude 

k dispozici jen pro nás. 

http://www.renospond.cz/vybaveni-hotelu 

Program: 

Program tvoříme podle potřeb dětí. Zajišťujeme celotáborový program s ohledem na 

program individuální. Program zahrnuje pohybové a kreativní aktivity, procházky, bazén, hru 

v herně, na pískovišti, arteterapii a individuální program dle potřeb dětí. 

Další informace: 

Jelikož v areálu nebudeme sami, je možné, že budeme potkávat další návštěvníky, např. v 

jídelně či společenské místnosti. Vedoucí provozu tohoto střediska má bohaté zkušenosti s 

ubytováním táborů a také s ubytováním dětí se specifickými potřebami. V Renospondu jsme 

již pořádali tábor a byli jsme spokojeni. 

Tábor navštíví také T. Dostál či jeho zástupce, aby se informoval o průběhu a zhodnotil  

s dobrovolníky a koordinátorkou chod tábora. 



II. TURNUS 

Kde:  

Hotel Vyhlídka se nachází v Češkovicích u Blanska. Podívat se můžete zde: 

http://old.vyhlidka-blansko.cz/index.aspx 

Ubytování: 

Ubytováni budeme ve 2–4 lůžkových pokojích.  Děti budou ubytovány s dobrovolníky, aby 

byla zajištěna jejich bezpečnost. Dobrovolníci budou dětem neustále k dispozici.  

Stravování: 

Bude zajištěna plná penze s ohledem na různé diety (vegetarián/bez lepková dieta apod.).  

V restauračním zařízení se můžeme potkávat s jinými návštěvníky a dalšími ubytovanými. Je 

však možnost stravovat se individuálně v pokoji či společenské místnosti dle potřeb dítěte. 

Sportovní vyžití: 

K dispozici jsou 2 víceúčelová hřiště, basketbalový plácek, velké dětské hřiště, teepee, 

přírodní rybník a amfiteátr s ohništěm. Na pozemku je výběh s koňmi a zookoutek. Přímo v 

objektu si lze zahrát ping pong, stolní fotbal, šipky nebo využít trampolínu.  

Program: 

Program tvoříme podle potřeb dětí. Zajišťujeme celotáborový program s ohledem na 

program individuální. Program zahrnuje pohybové a kreativní aktivity, procházky, bazén, hru 

v herně, na pískovišti, arteterapii a individuální program dle potřeb dětí. 

Další informace: 

Jelikož v areálu nebudeme sami, je možné, že budeme potkávat další návštěvníky, např. v 

jídelně. S vedoucími budeme však komunikovat, abychom si vzájemně vyhověli v užívání 

společných místností apod. Vedoucí provozu tohoto hotelu má rovněž bohaté zkušenosti s 

ubytováním táborů a také s ubytováním dětí se specifickými potřebami. 

Tábor navštíví také T. Dostál či jeho zástupce, aby se informoval o průběhu a zhodnotil  

s dobrovolníky a koordinátorkou chod tábora. 

KONTAKT 

Nicole Rauscherová 

koordinátorka VČA 

volnocasovky@paspoint.cz 

775 199 808  

 


