Doporučené vybavení na tábor
Vše uložte do kufru (batohu) se seznamem věcí dítěte, menším dětem věci podepište nebo
nějak označte!
2X BÍLÉ TRIČKO (jedno budeme batikovat v barvě oddílů, nové tričko raději předem vyperte☺
A z druhého trička vytvoříme kostým)
Klobouk(nejlépe nějaký mafiánský😊
Obuv:
Děvčata můžou mít šaty, sukně…prostě modelky
Přezůvky či pantofle (nutné i pro děti,
Oblečení:
které spí ve stanu, do budovy je třeba se
trika s krátkým rukávem
přezouvat!
trika s dlouhým rukávem
1x boty pevné (nejlépe kotníčkové)
kalhoty dlouhé (šusťáky), tepláky
1x boty sportovní
kraťasy
1x sandály
mikiny, svetr
holínky !!!
letní bunda (větrovka)
plavky + ručník
Na spaní:
ponožky slabé (v dostatečném množství)
ponožky silné
spacák, prostěradlo, příp. polštářek,
spodní prádlo (v dostatečném množství)
kdo má…karimatku
kapesníky (lépe papírové)
letní čepice, kšiltovka, klobouk …
pláštěnka
Na cestu na tábor: (*odevzdat při odjezdu)
• Průkazka zdravotní pojišťovny (příp. kopie)
Toaletní potřeby:
• Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Min. 2x ručník
(bezinfekčnost, včetně prohlášení o Covid19) –
Toaletní papír, žínka, mýdlo v pouzdře
s datem odjezdu
či sprchový gel, zubní pasta a kartáček,
• Přihlášku – originál, případně nám podepíšete kopii,
šampon na vlasy, hřeben, opalovací
kterou jste zaslali emailem, včetně podepsaného
krém, repelent (také označte jménem dítěte),
Souhlasu a Doplňujících údajů účastníka akce
sluneční brýle
• Zdravotní a očkovací průkaz (příp. i kopie)
Pytel//igelitovou tašku
• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzení
na špinavé prádlo
od lékaře) Je nutné potvrzení o povinném očkování,
2 ks roušek, malý dezinfekční gel
příp. potvrzení o kontraindikaci!!!
• Léky (pokud je dítě užívá)
Tábornické a další potřeby:
• Pohledy pro děti (napsané - pro první dny nebo celý
• Malý batoh na výlety
tábor)
• Láhev na vodu
• Peněženku s kapesným
• Dopisní papír + známky
• Svačinu a pití na cestu
+ adresy //pohledy (u malých dětí
je nutné nadepsat adresy)
• Pastelky, psací potřeby, hračka, Upozornění: vybavení je jen doporučené, množství a kusy volte dle
knížka
svého…sami své dítě znáte nejlépe☺ Vybavení dítěte na tábor je třeba
• Třeba i oblíbená desková hra
přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času budou
• Doporučujeme i baterku
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a

Co určitě NEbrat na tábor:

počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na
tábor vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme nevybavovat dítě
novou obuví a před odjezdem na tábor překontrolovat, zda velikost
obuvi odpovídá potřebám dítěte (často jsou dětem boty malé).

Mobilní telefon, Elektronika (MP3, tablety, notebooky atd.)
Cenné a drahé věci
Nedávejte dětem uvedené cennosti ani větší množství peněz, vedení tábora nenese odpovědnost v případě
jejich poškození nebo ztráty ! ! !
V případě, že se Vaše dítě bez mobilu či tabletu neobejde, i letos využijeme již osvědčeného postupu: daná
elektronika bude schovaná u vedoucích, v době osobního volna po obědě si děti budou moci hrát, příp. vám
zavolat. (Zabráníme nejen ztrátě, ale i zbytečným telefonátům, které můžou být pro Vás i znepokojivé ...děti
se mohly třeba jen pohádat, nebo dítě zrovna prohrálo nějakou soutěž …a zrovna v tuto chvilku chce moc a
moc domů…) Nebojte, při problémech se s vámi spojíme.

