
Doporučený seznam věcí na tábor

Seznam je sestaven pro tábor, trvající 14 dní. Proto prosím dejte dětem dostatek prádla na celou dobu pobytu.
Tábor, na který se chystáte, je chatkový. Spí se po čtyřech až dvanácti na chatce. V táboře jsou vybavená sociální zařízení, jídelna a teplá voda. Na chatkách jsou deky 
a polštáře s povlečením. V prostorách tábora je osvětlení. Plocha mezi chatkami je z větší části travnatá, místy je hlína či písek. Tábor se nachází v blízkosti lesa a pole.  
Na táboře není možné si prát!!!
Věci doporučujeme uložit do kufru či tašky s visačkou a sestavit přesný seznam věcí, které děti mají. Je vhodné napsat např. i barvu trička, aby se při ztrátě dalo 
jednoznačně určit, komu daná věc patří. Seznam věcí by měly mít povinně děti do 10-ti let! Malým dětem je dobré podepsat i jednotlivé kusy oblečení a bot.
Pro samostatnost dětí je vhodné nechat je zabalit si věci samostatně. Pokud jim zabalíte sami bez jejich přítomnosti, velmi lehce se stane, že nebudou vědět co  
sebou mají.

1× zavazadlo (kufr, sportovní taška)
1× malý baťůžek na výlety
2× plastová láhev na pití 0,5 litru nebo lépe 1 litr

13× spodní prádlo (ideálně na každý den)
13× ponožky (ideálně na každý den)
10× tričko s krátkým rukávem
3× tričko s dlouhým rukávem
3× tepláky (tepláková souprava)
3× kraťasy
3× ručník (z toho 1 je k vodě)
2× mikina
2–3× sportovní obuv (pevná)
1× gumáky
1× sandály
1× kalhoty dlouhé
1× oblečení na diskotéku
1× teplý svetr
1× nepromokavá bunda
1× pyžamo (oblečení na spaní)
1× pláštěnka
1× plavky
1× hygienické potřeby (mýdlo, šampón, kartáček na zuby, pastu, hřeben, opalovací krém apod.)
1× pokrývku hlavy (kšiltovku, klobouček, šátek…),
1× plátěný velký pytel na špinavé prádlo (ne igelitový)
2× rouška

kapesníky (mohou být i papírové)
sluneční brýle
baterka
repelent
sešit (blok), dopisní papíry (korespondenční lístky, pohledy, dostatečný počet známek, čím více tím lépe), psací potřeby (pastelky, 
obyč. tužku, propisku)
pro malé děti zvažte plyšáka či oblíbenou hračku

VĚCI UŽITEČNÉ, ALE NE NUTNÉ
šicí potřeby
hodinky (nejsou nutné, ale hodí se)
kapesní nůž
karty, stolní hry, event. hudební nástroj
knížky
pálku na stolní tenis + míček
toaletní papír (je dobré mít sebou vlastní jemný čtyřvrstvý toaletní papír, rozhodně ne vlhčené ubrousky)

Kapesné max. 250 Kč a ostatní věci dle uvážení (nebrat cenné věci – nebezpečí ztráty nebo poškození, když už mobil či jiné 
zařízení, tak dodat i doklad o revizi, jinak hrozí vyhoření tábora)

Připomenutí!
Při nástupu na tábor u autobusu / při příjezdu na tábor odevzdejte, prosím, v podepsané nezalepené obálce následující doklady:
1. kopii kartičky zdravotní pojišťovny, kopii očkovacího průkazu (nebylo-li zasláno s přihláškou)
2. lékařem potvrzený „Posudek o zdravotní způsobilosti“ (nebyl-li zaslán s přihláškou)
3. návod k užívání léků + osobní léky
4. na místě předání nezapomeňte podepsat prohlášení o bezinfekčnosti (jinak bude dítě neprodleně vráceno :-)


