
VYBAVENÍ DĚTÍ: Dle doporučeného seznamu. Vzhledem k připravovanému programu na 
táboře, prosíme (dle možností), abyste přiložili dětem nad rámec základního 
seznamu: věci na maškarní, paruky, líčidla, aj.  

 1x baterku-čelovku, 5x tenisový míč na chystanou hru. 
 

STRAVOVÁNÍ:  Snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře, druhá večeře 
           V den odjezdu začínáme večeří, proto přibalte dětem na cestu svačinu a pití. 

 
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ NA TÁBOR 2021 

 
OBLEČENÍ :       BOTY: 
 
1x  pláštěnku         1x  HOLINKY  !!! (bez holin a pláštěnky nebereme 
1x  bundu pro chladné dny (zimní)   na tábor, platí to hlavně pro starší děti) 
4x   tepláky        2x  pevné boty     
2x  kalhoty (jeansy)        2x    tenisky 
3x- 4x kraťasy      1x  letní trepky   
3x- 4x mikina 
1x- 2x svetr       HYGIENA: 
2x   košile       toaletní taška na hyg.prostředky 
5x   tričko dlouhý rukáv    2x - 3x  ručník, osuška 
15x   tričko krátký rukáv                        vatové tyčinky do uší 
20x   ponožky (1x teplé)     mýdlo, šampon, sprchový gel                                           
1x   šusťáková souprava                              zubní pasta + kartáček 
20x   spodní prádlo                                          kelímek 
3x  pyžamo                                                            krém a opalovací krém (min.faktor 20) 
1x   plavky                                                      hřeben, kartáč 
1x   šátek                                                               kapesníky 
1x   letní čepici proti slunci          toaletní papír (1role) 
1x   sluneční brýle s UV filtrem                          odpuzovač hmyzu (repelent, difusil H) 
1x   oděv do lesa a k ohni (maskáče)              !!! Dětem do 10 let věci podepište !!!    
 
 
NA SPANÍ:  silnější spacák (pozor noci jsou občas velmi chladné)  
  prostěradlo nejlépe napínací froté, polštářek na spaní, karimatku na spaní v lese. 
 

PŘEPRAVA VĚCÍ: nejlépe kufr popř. velká taška, batůžek na jídlo (časté výpravy do okolí) 
(batoh na putovní tábor + ešus (platí pro starší 13 let) 

 

DALŠÍ VĚCI: Svítící baterku (náhr.baterie), láhev z umělé hmoty na pití, igelitové  sáčky na 
špinavé prádlo, psací potřeby – pastelky, spínací špendlíky, oblíbenou hračku, hru, 
knihu  apod., dopisní papíry s obálkami (pro menší s nadepsanou adresou), 
korespond. lístky, známky, !!pro neplavce kruh nebo křidélka!! 

 

 
NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU ZLATÉ PŘÍVĚŠKY, PRSTÝNKY  A JINÉ 
DRAHÉ VĚCI, ZA KTERÉ NELZE PŘI ZTRÁTĚ NÉST ODPOVĚDNOST. JAKO 
MOBILY, MP3, NOTEBOOKY A DALŠÍ !!! 
Také upozorňujeme, že nedobíjíme mobilní telefony !!!. (V chatkách 24 V) 
Není náplní tábora neustále hledat mobily, proto je nedoporučujeme brát.   
 

 
KAPESNÉ:   cca 500,-Kč (vzhledem k možnosti nákupu občerstvení)  
PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY:  bude uložen u vedoucího 
LÉKY: které se užívají pravidelně - uložit popsané a podepsané do sáčku, předat při odjezdu  

oddílovému vedoucímu. Užívání, popř. alergie zdůraznit v přihlášce!!! 


