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Seznam věcí na tábor




















vaše věci nabalte ideálně do kufru, ve
stanech na něj bude místo a je to přehledné
malý batůžek na cesty – při výletu z tábora
si děti do batůžku dávají svačinu, pití a
pláštěnku
spacák – na táboře se spí ve stanech s
podsadou, proto doporučujeme raději
teplejší spacák
karimatku
pevná nepromokavá obuv – ideálně
prošlápnutá, u nových hrozí tvorba puchýřů
tenisky či sandály
ponožky
plavky
spodní prádlo + sáček na špinavé prádlo
3x triko s krátkým rukávem
2x triko s dlouhým rukávem
kraťasy
dlouhé kalhoty
bunda (stačí šusťáková)
teplé oblečení (mikina, svetr, bunda.. )
oblečení na spaní
pláštěnka – ne deštník. Doporučujeme
pláštěnku tzv. pončo – pevnější a ne
jednoduchou fóliovou, která se snadno
roztrhne












pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk, šátek,..)
zápisník, tužka
kapesní svítilna (baterka) s náhradními
bateriemi
hygienické potřeby – kartáček na zuby,
pasta, ručník, hřeben, mýdlo, šampón,…
repelent
kapesníky
léky – jestliže dítě užívá nějaké léky, tak je
rodič či zákonný zástupce odevzdává
zdravotníkovi s informacemi o dávkování při
odjezdu dítěte na tábor
sluneční brýle
láhev na pití (0,5l)

Není nutné, ale může se hodit:





KPZ – krabička poslední záchrany
polštářek do spacáku
opalovací krém
Poštovní známky – pokud budou děti
chtít poslat nějaký pohled, či dopis, je to
možné. Je dobré mít u sebe pár
poštovních známek. Taktéž je možné
napsat dopis dětem na tábor. Přesnou
adresu tábořiště najdete na našich
internetových stránkách.

DOPORUČUJEME








Raději doma nechte: přehrávače, iPody, mobily, jakékoliv cennosti a drahé předměty – může
se stát, že se tyto věci jakýmkoliv způsobem poškodí nebo ztratí. Za tyto předměty vedení
tábora neručí a nelze žádat jejich náhradu.
Sbalit dětem jinou barvu trička než je žlutá. Žlutá barva přitahuje hmyz.
Nedávejte dětem příliš vysoké kapesné, doporučujeme maximálně 200 Kč - 1x se půjde na
výlet
Pokud se rozhodnete dát dětem mobilní telefon, uschováme je u vedoucího a jednou denně
večer je na vyžádání dětem dáme. Neustálá manipulace s mobilem narušuje program a
celkovou atmosféru tábora. V případě nutného kontaktu dítěte volejte hlavního vedoucího.
Sladkosti pro děti dávejte do uzavíratelných krabiček. Nepřitahuje to hlodavce.
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