TÁBOR PANDA – ZPĚTNÁ VAZBA OD RODIČŮ
LETNÍ TÁBOR 2018 – DOUBÍ

S jakými pocity vaše díte odjíždělo na tábor?
Těšil se (3)
těšila se (2)
Těšilo se, má Vás moc ráda
Byl to první tábor, takže spíše s obavami
Těšila se
Strašně se těšil na děti i na vedoucí
Těšila se na známou partu. Obávala se "nového". Starší dcera byla s Vámi popáté a mladší dcera
počtvrté.
Tešil se
Po vysvědčení dostal vizitku v Praze na Chodově,přišel domů a "mami,tam chci" Těšil se i kdyz to byl
první tabor v životě :-)
Natěšený
Těšilo se, bylo již minulý rok.
S lehkými obavami čtrnáctidenního odloučení od rodiny.
Eliška se moc těšila byl to její první Tábor
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Těšila se tam
jako vždy natěšené
Natěšená - zkušenosti z minulých let :-)
Nemohl se dočkat
Celkem se těšila.
Vůbec se mu nechtělo
plno očekávání nových zážitků
Byla poprvé..
Nejistota, obava z dlouhodobého pobytu a z cesty do Jižních Čech
Moc se těšila
Dcera se těšila, věděla o táboře od svých kamarádek.

S jakými pocity se vaše dítě vracelo z tábora domů?
Nadšený a spokojený (2)
Šťastné, domu moc nechtěla
Syn byl nadšený, plný dojmů, veselý - pořád tančil a zpíval, líbilo se mu, že tam bylo pořád co dělat a
že byla sranda.
Nadšená, spokojená, plná zážitků
Nechtěl ani domů :-)a už se těší na příští rok
-mnoho zážitků -nadšení z "nového" tábora -velký výběr aktivit -skvělá parta -taneční podložky -každý
dostal svoje tričko -deskové hry -dobré jídlo -opět úžasná etapovka................
Byl nadšen
První věta,po výstupu z autobusu "Nejlepší tabor na svete" :-)
Spokojený a plný dojmů
nadšená
Bylo spokojené.
Spokojené s odhodláním jet příští rok určitě znovu.
Nadšená plná zážitku přiští rok chce znovu 👍👍👍
Chtěla tam zůstat
že byl moc krátký (aspoň 3 týdny prý by to chtělo)
Ještě více nadšená, říká, že ten letošní byl ten nejlepší
Nechtělo se mu domů, klidně by dal tábor na měsíc, a to zrovna u syna nebývalo zvykem, spíše se
nechtěl hnout z domova, změnili jste to až Vy :-)
Naprostá spokojenost, splněná očekávání, příští rok chce jet znovu.
A pak sei vůbec nechtělo domů :)
nadšení, nezapomenutelné zážitky, noví přátelé
Zdá že byl spokojen, furt se něco dělo
nadšená z programu a smutná, že už jede domu
Nadšená, za rok chce jet znovu..
Dcera byla spokojená, plná zážitků, vzpomínek, přátelství, dojmů a radosti.
ano se jí moc domů nechtělo a těší se na příští rok kdy snad pojede jako praktikanta.
Byla nadšená, rovnou řekla, že příští rok jede zase.
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Jaké klady vidíte v organizaci Tábor Panda
Nápaditost, skvělý kolektiv
Organizace je 100% perfektní. Vše promyšlené, jakpro děti tak pro rodiče.
Plné Vaše nasazení, pozitivní přístup a nadšení pro danou věc
Je vidět že vedoucí prace s dětmi velmi baví a líbí se mi že je tábor na 14dní
Jako každý rok s panem Knajflem byl tábor úžasný. Má kolem sebe partu lidí, kteří s nadšením
připravují tábor. Skvěle se chovají k dětem a obě dcery se opět vrátily nadšené a plné zážitků. Skvělá
fotodokumentace v průběhu celého tábora. Skvělá komunikace přes email
Vše pro děti
Suprova organizace,co se týká zabavit spoustu deti se 100% výsledkem spokojených deti
Vytrhnutí z reality a od počítače
parta lidí, co ráda pracuje s dětmi
Možnost výběru aktivit.
Příjemní a nadšení vedoucí, kteří jsou ochotni se dětem maximálně věnovat.
Výborná kuchyne, hezký prostředí, super kolektiv, dcera říkala že vše na jedničku 👍
Výborný kolektiv vedoucích, skvělý program, výborný areál
Mladý kolektiv s chutí práce s dětmi
Super parta mladých lidí s chutí věnovat se dětem
mají tam kamarády , hodně aktivit
Odpovědnost vedoucích, možnost volby aktivit, děti nemusí dělat to, co je nebaví, nebo na co nemají
jen zrovna náladu; vedoucí se dětem opravdu věnují.
Vedoucí vždy ví, co jeho svěřenci dělají, super aktivity, vyváženost činností.
Nápaditá a pestrá náplň tábora, která děti musela bavit, snaha o omezení závislosti na mobilech.
Výběr aktivit, pohoda, wc na chatce
zkušení vedoucí
Dobré
úžasná organizace, bohatý program, vstřícnost
Mladí lidé, skvělá organizace..
Každý den hromada fotek poslaných emailem (na FB). Jednotná doprava na tábor. Každý den jiná
aktivita, činnost dětí. Aktivit byla spousta. Dcera chválila fajné a vtipné všechny vedoucí.
Pan Knajfl a ostatní členové organizačního týmu jsou lidmi na svém místě a podle dcery je tábor
super.
Obrovské množství aktivit, nebyl čas na nudu ani na telefon. Dostatek jídla.

Jaké zápory vidíte v organizaci Tábor Panda
Žádné (5)
Žádné (4)
žádné (2)
Žadné jsme neshledali
Nevím
Chaotický odjezd-pro rodiče "novacky" dost nestastne.Nemeli jsme žádnou zpětnou vazbu,že na tabor
syn dorazil v poradku,jelikož dle Vašich poznámek a doporučení,jsme mu nedali mobil.
Žádné nevidím
Syn to nevnímal nepříjemně. Jen v těch horkách mě připadalo, že trávili málo času u vody. Chápu, že
je nevýhodou je asi ne zcela ideální koupání v řece a malý bazének v táboře.
Děti jistě nepotřebují na táborech bůhvíjaký komfort, ale hodila by se rekonstrukce chatek.
jen to, že ZATÍM je jen pro děti do 16. let, ale to se doufám vylepší :-)
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je jen do 16. let, ale pokud informace (tajné) nelžou, tak to už by neměl být příště problém :-)
Nevím o ničem.
Nic
odjezd z Prahy
žádné jsme nenašli
Málo výletů. Polední klid byl prý příliš dlouhý, nuda, podle názoru dcery.
Jídla prý nebylo až tolik a možná pokulhávala i kvalita stravy, nemůžeme však objektivně posoudit.
Žádné.
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Sem můžete napsat cokoliv, co se jinam nevešlo. Třeba osobní
vzkaz vedoucím, vedení, náměty a připomínky,....
Děkujeme za Vše - zábava pro děti, bohatá fotogalerie,zajímavá táborová hra , atd..........☺ (2)
Nevěřila bych jak skvělá parta úžasných lidi dokáže udělat moji dceru šťastnou. Moc dekuju
Všichni jste byli skvělí! Pavle děkujeme za perfektní organizaci, Honzík o tobě pořád mluvil, že je s
tebou velká sranda, už se nemůže dočkat, až pojede příští rok. Díky moc!
Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na uspořádání hladkého průběhu tábora a rádi bychom
Vám popřáli mnoho úspěchů, sil, energie a nápadů do budoucna.
Ještě jednou děkuji za skvělý tábor ze kterého se obě dcery vrátily opět nadšené a plné zážitků. Jste
skvělá parta a držíme Vám palce do Vaší další práce. Děkujeme Kofroňovi a přejeme HLAVNĚ
HODNĚ ZDRAVÍ Víc kamarádek už Vám tam asi poslat nemůžeme, protože dle slov dcery "už by si
tam nenašly nové kamarády, protože už nyní tam jely čtyři holky ze školy na naše doporučení:)))
Super, jen tak dál.
Za vše moc děkujeme.Jelikoz se Simon na všech fotkách tvářil nestastne,tragicky, tak jsme si
říkali,panebože proč chtěl tak moc na ten tabor,obavy byli velike z jeho návratu.Ale vše bylo skvělé a
spokojenost nade vše když se Sima vrátil 🙂Urcite chce jet i pristi rok👌😊Díky za Simonuv první
tabor,který byl pro něj skvelej. JANA EDEROVA (mama)
Děkuji za Dandu.Podle jeho slov si tábor moc užil, poznal nové kámoše, byl spokojený s vedoucími,
naučil se nové hry a zkusil si aktivity ,které nikdy nedělal.Už teď se těší na zimní tábor.
lepší matrace pro děti na spaní velká pochvala vedoucím :-)
Veliké poděkování všem vedoucím tábora za jejich ochotu, energii a čas se dětem o prázdninách
věnovat.
Dobrý den, Evička a Eliška moc velká spokojenost 😉👍Evička I Eliška posílají pozdrav Matěj Minářík
že je jednička 👍👍👍 stále vypráví že byl Matěj moc hodný jak se hezky staral o děti.. To rád každý
rodič slyší 😉 Co holky doma vypráví tak samé klady jsou nadšené už ted se těší na další ročník
Tábor Panda 😉 Děkuju moc a zdravíme.. Eva Ostatnická.. Evička a Eliška 😉👍👍
Díky těmto lidem si naše děti užili tábor naplno a za to jim chci moc poděkovat, Mája nemluvila o
ničem jiném než o tom, že tam chce ihned zpět
jen tak dál
Zvláštní díky patří Pavlovi, Davovi a samozřejmě Lůce, myslím, že všichni vědí za co :-) Jinak se držte
a jen tak dál, děláte to dobře.
Ještě jeden dík Pavlovi a hlavně Davovi, jste nejlepší.
Velké poděkování všem vedoucím a organizátorům tábora. Hezký den, Ing. Holub.
Líbilo se mi komunikace z rodiči posílani emailu, viděly jsme co děti dělají
Moc všem děkuji za úžasný program pro děti, zábavu,vstřícnost,péči a super komunikaci. Celkem
bych i uvítala zasílání info emailů k organizaci dalších ročníků, aby jsme mohli dopředu plánovat a
zůčastnili se :-) Jen tak dál, jste úžasní:-) DĚKUJI
Všem vedoucím moc děkuji.. Zvládli jste to skvěle!!!
Chtěli bychom s manželkou poděkovat úplně všem lidem z organizačního týmu " Panda " za dobře
odvedenou práci a obětavost se kterou tábor děláte. Jste úžasní lidé a máte náš obdiv že se věnujete
tolika dětem na úkor svojí vlastní dovolené kterou by jste mohli strávit úplně někde jinde. Moc
děkujeme za úžasných 14 dní které jste pro všechny děti připravili. S pozdravem Ať žijí Pandy Zdeněk
Boháč Pardubice
Fajn bylo zveřejňování fotek.

