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1. Splnila organizace tábora Vaše očekávání?
22 odpovědí

2. Vrátilo se Vaše dítě domů spokojené?
22 odpovědí

3. Chtěli byste se zúčastnit i příští rok?
22 odpovědí

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

95,5%

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne9,1%

86,4%
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4. Doporučili byste Tábor Panda známým?
22 odpovědí

5. Plánujeme změnu termínu na období jarních prázdnin pro Hradec
Králové, abychom měli více dětí. Jeli byste i přes tuto změnu znovu?
(absence ve škole - 5 dní)
22 odpovědí

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

18,2%

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

90,9%

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne13,6%

18,2%

18,2%

50%
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6. Máte pro nás nějaký komentář? Napište ho sem.
13 odpovědí

Teodor bude v příštím roce na učilišti v Jaroměři. Domnívám se, že organizují také lyžařský výcvik, proto nemůžu letos
stoprocentně slíbit, že zvládnu �nančně oba lyžáky. Každopádně - Teodor mi hlásil, že chce jet za rok zas a šetří na
vlastní lyže. Traxlerová

Děkuji všem za to, že se ve svém vlastním volnu věnovali dětem. Za svého syna Vojtu mohu říct, že přijel spokojený,
plný zážitků. Jelikož studuje ve Dvoře Králové nad Labem, prázdniny má podle okresu Trutnov. Pokud jeho školní
prospěch bude dobrý a ředitel školy opět podepíše uvolnění, nemáme nic proti jeho příští účasti. Děkuji a přeji hodně
úspěchů v osobním i pracovním životě.Lehká

ne

Netekla teplá voda :(

Prostě super, dokonce jsem zhubl 3 kg (a to jsem se opravdu přejídal):D

snad bude příště dobrý sníh a žádné úrazy :)

Holky byly s táborem moc spokojené. :) Jsem ochotná pomoci s nabídkou přihlášek na příští rok.

Bylo to super. Dekuji za skvely tyden.

Vojta se vrátil spokojený, i přes úraz. Malá skupinka mu vyhovovala. Děkujeme za organizaci. Blanka Junová

Mrzí mě jen co se vám stalo a Vojtovi a ty ledovky nebyly nic moc. Jinak příště eště víc lidí a bude to super.

Myslím si, že je výborné zorganizovat takovou skvělou akci, která ty naše děti vytáhne od počítačů. Děkuji.

Dobrý den, Anet přijela velmi nadšná a spojená. Úžásná parta instruktorů a učitelů. Myslím si, že si to opravdu náležitě
užila. A pokud by opravdu termín byl přesunut na jarní prázniny Hradce Králové my to jen uvítáme. S pozdravem Hana
Vlášková

Výborná akce, syn si osvojil techniku snowboardu a vrátil se nadšený a spokojený. Moc díky za Váš čas, který věnujete
mládeži. Marelová Stanislava ( matka)


