
                                                                                                          P O L Y G O N    b e z p e č í    z. s. 

                                                                                                                                                DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ, služby pro rodiny i jednotlivce 

 

 

  

          LETNÍ POČÍTAČOVÝ A JAZYKOVÝ TÁBOR 

14. 8. 2022 – 20. 8. 2022 
 

Věk účastníků: 7 – 21 let 

(podmínkou věku nad 18 let je stálá příprava na budoucí povolání)  

Místo: Rekreační středisko TON Tesák, Rajnochovice 595  

 
 

Program bude přizpůsoben věku účastníků – děti budou rozděleny na dvě věkové kategorie (7-12 let, 13-21 let) 

a to jak na PC program tak jazykový program či doprovodný program. Zaměření táborového programu bude 

přizpůsobeno přiměřen jejich individuálním potřebám. 

Na táboře budou probíhat jednak výukové bloky, ale také akční zábavné aktivity, nebo zájmové vzdělávací 

aktivity a také aktivity určené pro prevenci patologických jevů ve společnosti, a to formou projektů a zážitkové 

pedagogiky. 

Počítačové semináře, jazykové semináře a další projekty 

Budou mít jak samostatný náboj s možností výběru a zaměření pro přihlášené děti, 

tak společnou táborovou hru a propojení.  Nejde nám o to, vést naše už tak dlouho 

vysedávající děti u počítačů, k dalšímu vysedávání, nebo nutit děti v létě do 

školního drilu ohledně jazykového vzdělávání se. Naučme naše děti říkat počítači 

pane, a ne naopak a pomozme jim získat pozitivní vztah k jiným kulturám jejich 

jazyku. A hlavně se u toho nezapomeňme bavit a užívat si to!  

 

Počítačový tábor zažívá již svůj IV. ročník a nabízí vám stále nové poznatky, 

zážitky a technologie a je propojený s celoročními aktivitami klubu PC maniaci. 

Jazykový tábor se uskuteční letos podruhé, vzhledem k loňskému zájmu je 

směřován k jazyku anglickému, ale v případě zájmu alespoň cca. 5 dětí o jazyk jiný, 

může být jazyk zařazen, náš táborový program to rozhodně nenaruší.  

  

Cena tábora …,- Kč (s vlastním PC) 

V případě zapůjčení našeho počítače: 

+ 100,- Kč symbolický poplatek pro členy spolku „Polygon bezpečí z.s. 

+ 500,- Kč pro ostatní účastníky 

(v případě členů spolku POLYGON bezpečí z.s. zajištěna pomoc 

s financováním tábora, cena pro členy spolku bývá pak ca. 1000,- Kč 

na dítě v PP) 

Celou částku je nutné uhradit nejpozději do --,--,2022. 

Po přihlášení Vám budou zaslány bližší informace k táboru. 

 

 

 

Hlavní vedoucí: Bc. Hana Ježová 

Bližší informace a přihlášení dítěte na tábor: tel.: 737 527 494, email: info@polygon-bezpeci.cz 

mailto:info@polygon-bezpeci.cz

