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Seznam doporučených věcí na tábor 

Ošacení a prádlo: 

košile nebo trika s dlouhým rukávem 

trička s krátkým rukávem 

starší dlouhé kalhoty, krátké kalhoty 

spodní prádlo, plavky 

sportovní oblečení souprava na spaní – u menších dětí doporučujeme navíc punčocháče 

nepromokavá bunda 

pláštěnka – povinná 

starší teplý svetr (mikina) 

pokrývka hlavy – povinná  

bavlněný šátek na hry 

Obutí:  

pevné vyšlápnuté boty 

holínky – povinné 

sportovní obuv, sandále 

teplé a tenké ponožky 

Osobní hygiena: 

ručníky, osuška, kapesníky, sáček na špinavé prádlo 

toaletní potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, pasta, žínka, hřeben, šampon, krém na opalování, 

toaletní papír, repelentní přípravek) 

Ostatní vybavení: 

polní láhev nebo láhev z umělé hmoty (0,5-1litr) 

spací pytel, polštářek, karimatka, prostěradlo 

batoh na záda (velký tak, aby se do něj vešel spací pytel a věci na dva dny) 

batůžek (na svačinu a pití) 

baterka 

blok, tužka, dopisní papír, obálky, známky 

zavírací nůž, brýle sluneční 

dva páry ponožek – pomůcka k táborové hře 

bílé tričko – pomůcka k táborové hře 

Kartičku pojišťovny nebo její kopii!! 

 

Upozorňujeme Vás, že věci uvedené na seznamu jsou důležité, a proto by neměly chybět, 

k účasti dítěte na všech táborových akcích v každém počasí. Na tábor je vhodné brát starší 

oblečení, za případnou ztrátu nebo poškození nemůžeme ručit. Počty uvedených věcí 

ponecháme na vašem uvážení. Prosíme věci uložit do starého kufru, nedávejte dětem nové 

kožené kufry nebo věci sbalené do torny. Menším dětem poznačte věci značkou a vylepte 

přesný seznam věcí na víko kufru. Nedoporučujeme dětem dávat mobilní telefony, 

nemůžeme ručit za jejich ztrátu či poškození, v případě potřeby se s dětmi můžete spojit 
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telefonicky přes táborový telefon (737 346 729). Nedávejte dětem zbytečně vysoké kapesné – 

možnost ztráty, zbytečné nákupy čehokoliv apod. Přiměřená částka cca 150,- Kč. 


