
Seznam věcí na tábor – 1 turnus 2019 
1. Kufr 
2. Batoh na vícedenní výlet (obsah 40 – 50 l !!!!), který má pevná záda a bederní pás 
3. Malý batůžek  
4. Láhev na pití nejlépe obyčejná plastová o obsahu 0,5 nebo 0,75 l 
5. Spací pytel 
6. Karimatka a starší deka  
7. Tenisky nebo jiná sportovní obuv 
8. Pevná obuv nad kotníky 
9. Holinky – povinně!!!!!!!!!! 
10. Sandály nebo pantofle (crocsy) 
11. Pláštěnka pevná 2 kusy!!!! 
12. Bunda 
13. 3 x kraťasy nebo sportovní trenýrky 
14. 3 x tepláky slabší a jedny teplé 
15. Tepláková souprava na spaní (označit zvlášť) 
16. 2 x teplý svetr 
17. 5 x tričko s dlouhým rukávem nebo košile 
18. 10 x tričko s krátkým rukávem 
19. Plavky 
20. 20 x ponožky (z toho 5 x teplejší) 
21. Punčocháče dle uvážení nebo legíny. 
22. Dostatek spodního prádla a kapesníků na celé trvání tábora  
23. Čepice proti slunci a šátek!! 
24. Teplá čepici na spaní 
25. Ešus-trojdílný (nebo aspoň dvě plastové misky z pevného plastu), plecháček, lžíce, 

škrabka na brambory, utěrka, - vše nezaměnitelně označené. 
26. Kartáček na zuby, pasta, kelímek, hřeben nebo kartáč na vlasy, mýdlo, 2 x ručník, 

krém na opalování, prostředek proti klíšťatům 
27. 4 x role toaletního papíru 
28. Prací prostředek, pokud si myslíte, že si bude dítě prát. 
29. Provázek (asi 3 metry) 
30. Psací potřeby, pastelky, zápisník, dopisní papír, známky, korespondenční lístky (pro 

menší děti nadepsat adresu), baterka a náhradní baterie, kapesné (doporučujeme 
okolo 500,-Kč) 

Na celotáborovou hru bude potřeba: 
- kovbojský klobouk a kostkovaná košile s dlouhým rukávem 
(rukáv je důležitý kvůli večerním nástupům!!) 
- černé triko bez potisku 
 

Na tábor se nedoporučuje (neneseme za to odpovědnost): 
mobil, tablet, elektronika a další cenné věci 
 
Při nástupu na tábor (u autobusu) odevzdat, průkaz pojištěnce, prohlášení rodičů o 
bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte, osobní léky na celou dobu pobytu a návod na 
užívání, kapesné menších dětí.  
Spojení na rodiče (nebo jiné odpovědné osoby) v době konání celého tábora 


