
 

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

Tento seznam věcí slouží jako doporučení, co si s sebou sbalit na tábor. Další věci dle uvážení 

Kufr/cestovní taška – skříněk máme omezené množství, pro přehlednost je tedy lepší kufr 

Spacák – vemte vlastní, možno i malý polštářek (na táboře děti dostanou prostěradlo a polštář 

Batoh – malý na výlet/puťák 

Boty – pevné do terénu, sportovní, sandále a doporučujeme i holínky 

Kalhoty – s dlouhou nohavicí hlavně při nepřízni počasí (šusťáky, softshell,…) 

Kraťasy, sukně, šortky – nepostradatelné, vemte jich víc 

Trička – krátký rukáv, vemte jich víc 

Tepláky – večerní program, k ohni, spaní venku 

Mikina – k ohni a večerním programům, spaní venku 

Oblečení na spaní – vyhrazené pouze na spaní 

Spodní prádlo – ideálně na každý den nové 

Ponožky – ideálně na každý den nové 

Čepice proti slunci – nutnost! 

Pláštěnka 

Bunda – doporučujeme nepromokavou 

Plavky 

Ručník – pokud pojedete na sportovní typ tábora, doporučujeme přibalit ještě jeden menší 

Hygienické potřeby – zubní hygiena, sprchový gel, šampon, hřeben, krém na obličej, opalovací krém, repelent, 

případně další věci, které běžně používáte 

Léky – označte jmenovkou a dobou medikace, vše předejte u příjezdu zdravotníkovi 

LÁHEV NA VODU! Pitný režim i mimo jídelnu, děti si nosí s sebou na aktivity nebo další program  

Psací potřeby, svítilna, adresa domů 

Doporučujeme sluneční brýle, plyšáka, karty,… 

Kapesné by mělo pokrýt dopravu na výlet a vstup na atrakci (muzeum, koupaliště, zoo,…) a drobný nákup v obchodě, 

doporučujeme 350 Kč, je na každém z vás…, pokud je dítě menší, nadepište obálku a dejte vedoucím u příjezdu, ten 

peníze pohlídá a dle potřeby bude vydávat a aktualizovat stav. Obálku nelepte! 

Cennosti, mobily, tablety, wifi routery, nože, apod.. NECHTE DOMA! 

UŽ TEĎ VÍME, ŽE PROBĚHNE DISKOTÉKA VŠICHNI V BÍLEM A HRA S BARVAMI NA TEXTIL..  

PROTO PŘIBALTE DĚTEM BÍLÉ TRIČKO!!!! POSLOUŽÍ NA DISKOTÉCE A CELOTÁBOROVCE, DĚKUJEME.  
 


