
 

 

Středisko volné času SGV 

ponto.cz 

facebook.com/ponto 

Letní PONTO tábor - informace 

Cena: 1 900,- Kč (Pokud dítě bude mít pozitivní test na COVID-19 a nebude moci jet na 

tábor – bude mu vrácena celá částka) 
Kontakt:  - tabory@ponto.cz    

tel.: 733 741 355 – koordinátor Ponto táborů – Monika Petruchová 

- s dotazy ohledně táborového programu se můžete obrátit přímo na hlavní vedoucí 
jednotlivých turnusů 

 Místo konání: Velké Karlovice (okres Vsetín)  https://1url.cz/mz1FI  

(49.3855453N, 18.3466706E) 
 

 Adresa pro zaslání dopisu na tábor: 
Tábořiště VFM 

COOP JEDNOTA - Supermaket 

Velké Karlovice 506 

756 06 Velké Karlovice 

 

STRAVOVÁNÍ - na tábořišti s námi budou 2 kuchařky a strava bude 5x denně - pitný režim zajištěn po celou 
dobu tábora. 

TÁBOŘIŠTĚ - budeme na táborové základně Vnorovské farní mládeže, z.s. ve Velkých Karlovicích, na 

malebné loučce obklopené lesem Moravskoslezských Beskyd. Spát budeme v klasických 
táborových stanech s podsadou (vždy po dvou ve stanu). Sociální zařízení je řešeno pomocí dřevěných 
kadibudek. Sprchování v teplé vodě je možné každý den. Nachází se zde několik pevných budov (kuchyň, 
marodka, velín). Další prostory jsou zřízeny pomocí velkých vojenských stanů. Po celou dobu budou 

přítomni 2-3 zdravotníci a 2-3 pedagogičtí pracovníci. 

PROGRAM - Hry a aktivity budou tématicky motivovány.  
Naším cílem je, aby se děti učily spolupráci, pomáhaly si, tolerovaly se a společně se podílely na chodu 

tábora. V celé dramaturgii tábora jsou rozvrženy aktivity pohybové, kreativní, diskuzní, odpočinkové, 
strategické či duchovní. Tábor je veden v křesťanském duchu, ale zveme všechny, nejen věřící. 

TÁBOROVÝ DEN - 7:30 budíček + rozcvička + hygiena, 8:00 snídaně, 8:45 ranní slavnostní nástup,  
9:00 dopolední program, 9:45 svačina, 10:00 dopolední hra, 12:00 oběd + odpolední volno,  
14:00 odpolední hra I, 15:30 svačina, 16:00 odpolední hra II, 18:00 večeře, 19:00 večerní slavnostní nástup s 
vyhlášením výsledků, 19:30 večerní program, 21:00 večerní zhodnocení dne + hygiena,  
22:00 večerka. V případě, že bude večerní hra delší dobu, tak se ráno adekvátně posouvá budíček 

TÝM: O Vaše děti se dále bude starat tým vedoucích – animátoři PONTA, kteří celoročně tábor 
připravují. Většina z nich má již několikaleté zkušenosti s vedením různých táborů  
a volnočasových akcí. Pro některé z nich to navíc nebude jediný tábor, na kterém  
o prázdninách budou. 
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