
Seznam věcí na tábor

Mějte prosím na paměti, že se jedná o tábor a většina programu se bude odehrávat ve venkovním 
prostředí. Je tedy možné, že dojde k znečištění, případně jinému poškození oděvu. Nedávejte proto, 
prosím, svým dětem to nejdražší a nejlepší oblečení, které máte k dispozici. Oblečení vřele doporučujeme
podepsat. Předejdete tak případným problémům se ztrátami a s výměnou. Doporučujeme zabalit dětem 
věci do kufru (podepsat), který se dá umístit pod postele a nezabírá tak místo.

Oblečení a obuv:

spodní prádlo , ponožky, pyžamo, triko s krátkým rukávem, triko s dlouhým rukávem , svetr nebo mikina,
kraťasy, kalhoty, tepláky nebo šusťáky, plavky, kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy, šátek na hry, 
šusťáková bunda, pláštěnka, sportovní obuv, holinky, sandále.

Věci osobní hygieny:

mýdlo, šampon, žínka, kartáček a pasta na zuby, krém na opalování, ručníky, repelent, kapesníky, 
hřeben…

Pro volný čas:

stolní hry, knihu, karty, psací potřeby, hudební nástroj

Další věci:

batoh na výlety, lahev na pití, sluneční brýle, baterku, osušku na ležení u vody, igelitku nebo pytel na 
špinavé věci, maska na karneval,  

Níže uvedené dokumenty odevzdáváte u odjezdu vedoucímu autobusu:

- potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší 1 den (podepisuje rodič, zákonný zástupce dítěte)

- lékařské potvrzení – vystavuje lékař, na zadní stranu prosíme nalepte kopii kartičky pojištěnce – 
dokument po skončení akce vracíme při příjezdu

- léky, které odevzdáte zdravotnici

Kapesné 200 – 300 Kč,  možno předat vedoucímu autobusu u odjezdu v obálce se jménem a částkou,  
kapesné je předáno oddílovému vedoucímu, který kapesné dítěte spravuje

Mobilní telefon: Nedoporučujeme!

Zejména u mladších dětí jsou mobilní telefony velmi nevhodné. Hrozí riziko ztráty a také horší adaptace 
dětí na táborové prostředí z důvodu častějšího kontaktu s rodiči. V případě nutnosti a stýskání delšího než
2 dny bychom zavolali my Vám.

Cenné věci:

za cennosti /šperky, tablety apod./ neručíme.

Vybavení pro výtvarné zaměření: nůžky, tužky, pastelky, štětce /4 různé velikosti/, vodovky, tempery,
fixy, pero na kresbu tuží, skicák, úbor na výtvarné činnosti – možnost umazání. Přihlášeným dětem 
upřesníme /emailem/ vybavení na začátku června. 
Vybavení pro zálesáctví: přihlášeným dětem upřesníme emailem na začátku června

V rámci možností, prosím, nezapomeňte dětem přibalit tyto věci, které jsou nezbytně nutné 
pro celotáborovou hru: bílé tričko, fixa na textil, penál s pastelkami nebo fixy. 
Upřesníme na začátku června.
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