
Seznam věcí potřebných pro činnost a pobyt na letním táboře: 

Kvalitní vybavení každého dítěte považujeme vzhledem k délce pobytu a charakteru prostředí 

za zcela zásadní. Proto přikládáme podrobný seznam věcí, který doporučujeme, pokud možno 

dodržet, neboť je sestaven na základě dlouholetých zkušeností a garantuje dítěti bezproblémový 
pobyt. Ti z Vás, kteří neposílají svou ratolest na náš tábor poprvé, jsou si jistě vědomi, jak důležité 

je kvalitní vybavení dítěte šatstvem a ostatními věcmi. Každoročně se snažíme podat Vám co 

nejpodrobnější informace v tomto směru a každoročně se bohužel najdou mezi rodiči tací, kteří mají 

dojem, že poslat dítě na tábor pod stan je totéž, jako ho poslat před dům na hřiště. Proto Vás tedy 
v zájmu Vašich dětí prosíme, abyste věnovali následujícímu seznamu opravdu patřičnou pozornost 

a nepodceňovali žádnou z uvedených položek. 

 

Vašemu dítěti sbalte, nebo zkontrolujte, zda si sám sbalil/la: 

- spací pytel a deka (pokud nejste vlastníkem spacího pytle, bude vašemu dítěti zapůjčen – je 

potřeba předem nahlásit, je jen omezený počet spacáků) 

- kompletní ešus, lžíce, utěrka, hrneček, láhev na pití o obsahu max. 1l. 

- hygienické potřeby (2 ručníky, toaletní papír), kapesníky, 

- baterku + náhradní baterie a žárovičky, šití 

- holínky + pláštěnku 

- šátek z pevné bavlněné látky 

- pokrývku hlavy! klobouk, kšiltovku apod. 

- lehkou větrovku do špatného počasí 

- na turistiku pevnou vyšlápnutou obuv 

- teplákovou soupravu na spaní, 3 tepláky, min. 7 triček, trenýrky, kalhotky, 

- ponožky, teplé ponožky 

- odpočinkovou a sportovní obuv (sandále, tenisky) 

-  BÍLÉ TRIČKO NA BATIKOVÁNÍ 1ks 

- plavky, ručník 

- malý batůžek na turistiku, kytara a jiné hudební nástroje vítány 

- kapesné doporučujeme max. do 300,- Kč 

- krém na opalování s vyšším faktorem ochrany 

- 3 hadrové míčky s měkkou výplní domácí výroby 

- ramínko na šaty 

- repelent účinný i proti klíšťatům. Velmi vhodné jsou i přípravky na různá píchnutí hmyzem 

- oblečení, pokud možno již odzkoušené a použité. Tábor probíhá převážně v lese mimo běžnou 

civilizaci. Drahé značkové oděvy na Vašem dítěti mohou být zbytečně poškozeny. 

 

mobilní telefony pokud možno zanechat doma, ruší program tábora 

!!! vedení tábora nenese zodpovědnost za ztrátu těchto věcí !!! 

 

Před odjezdem nutno odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku zdravotní pojišťovny a 

předložit doklad o zaplacení LDT. Pokud dítě bere léky nutno na to upozornit zdravotníka LDT a 

léky dítěti dát s sebou. Všechny věci se seznamem věcí uložit do K U F R U ! ! ! 

 
Kdo nesnáší jízdu autobusem podat KINEDRYL před odjezdem a dítě preventivně vybavit igelitovým sáčkem. 


