
 
 

Doporučený SEZNAM VĚCÍ na letní tábor 
 

KUFR/příp. cestovní tašku/ se jménem – u menších dětí dovnitř nalepit seznam věcí – doporučujeme 
starší kufr a starší oblečení !!!! a věci označit fixou na textil 
MALÝ BATŮŽEK na cestu a krátké výlety 
Oblečení na cestu : sportovní oblečení a obutí podle počasí 
Svačinku , nápoje  - v táboře je podávána až odpolední svačina 
OBLEČENÍ S SEBOU :  - tepláková souprava 2x  ,  tepláky 2x 

- trička, tílka 5x 
- trenýrky ( slipy) , dívky  spodní prádlo -  individuálně 
- ponožky (5 párů slabých, 3 páry silných) 
- tenisky nebo botasky, sandály, G U M Á K Y   – překontrolujte podrážky 

– jejich soudržnost se svrškem boty 
- teplé oblečení na noc ( i tepláková souprava – žádná krajková negližé ) 
- teplý svetr, příp.starší zimní bunda z nehořlavých materiálů (noční 

hlídky, táboráky -jsme v kopcích a je konec srpna – noční teploty 6°C )   
- teplejší mikina 
- plavky, boty do vody ,lehká čepice nebo šátek proti slunci ! 
- sluneční brýle ! 
- P L Á Š T Ě N K U !!!  
- 2x  roušku – pro jistotu , nevíte co nás potká 

DALŠÍ POTŘEBY : 
spací pytel nebo vložku do spacáku, starší natahovací barevné prostěradlo – raději tmavé, 
polštářek,  jednobarevné starší světlé tričko na nastříkání emblému tábora, igelitové sáčky na 
špinavé prádlo, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, šampon, kelímek, hřeben, krém na opalování, sluneční 
brýle, kapesní nůž, baterka s náhradní baterií, malé šitíčko (spínací špendlíky, nit, jehly, knoflík, 
příp.zip), 1  ROLKU  TOALETNÍHO  PAPÍRU, zápisník, tužku, propisovačku, dopisní papíry, 
známky, 2 ks ručníků, 5 ks kapesníků, 2 ks utěrek, viditelně označený dvojdílný ešus – nejlépe 
nerezový, ( případně jiné jídelní misky – pokud možno nerozbitné) lžíci a plechový nebo PVC hrnek 
s ouškem na pověšení , označenou láhev na pití. Repelent – přípravek proti komárům, DIFUSIL – 
přípravek proti klíšťatům, 2x2 metry provázku na uzlování a sušení prádla, 10 kolíčků. Doporučujeme 
dát dítěti s sebou  Fenistil- Droxaryl atp. na bodnutí hmyzem. Ideální = náramek proti bodnutí a 
klíšťatům – lékárny, Sportisimo,  OBLEK NA  CELOTÁBOROVOU HRU – Návštěvníci – 
Návrat do budoucnosti -  žádné drahé kostýmy – nápadité, levné  - zaměřené na nejrůznější 
postavy vystupující v příbězích  hasiči, astronauti,  Star wars, lékaři, vědci  atp.  ( seriál z roku 
1984) – Pokud dítěti s sebou obleček nepřibalíte, bude si jej muset zhotovit v průběhu prvních 
pobytových dnů. Věřte, že děti umí být nápadité a kreativní. Doma se jim bude vyrábět určitě 
snáz.  Hra je součástí táborového programu.  
Osobní drobnosti – prstýnky, náušnice, hodinky, mobilní telefon, přehrávače atd. nechejte raději 
doma, nehodí se ke sportovnímu životu na táboře a předejdete zbytečným ztrátám, poškozením. 
Můžete si vzít některou z oblíbených her nebo hudební nástroj (flétnu, kytaru) případně knížku . Tyto 
věci budou mít, zejména, mladší děti řádně označené. Drahé věci, pokud si s sebou vezmete přes 
zákaz, je potřebné uložit jen na místo tomu určené. Také finanční hotovost by měla být uložena 
v pokladně hospodáře tábora. Za ztráty a poškození věcí a financí, které nebudou uloženy ve 
vyhrazených prostorech, nenese vedení tábora zodpovědnost. Děti nejsou pojištěny úrazovou ani 
jinou  pojistkou. Doporučujeme sjednat dětem připojištění pro cesty a pobyt ,včetně případných 
škod, které mohou svým jednáním způsobit. Přibalte potřebné léky. BEZINFEKČNOST a prohlášení 
rodičů o zdravotním stavu musí být vystaveno s datem nástupu na tábor !!! Současně odevzdáte 
souhlas se zpracováním osobních údajů., GDPR, čestné prohlášení – korid. Vezměte si hlavně 
dobrou náladu, zásobu her a písniček. 


