DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
-

sportovní obuv (2-3 páry), gumáky, sandály
cestovní lahvičku s desinfekcí na ruce, jednorázové roušky (pro mimořádné
potřeby)
spací pytel, polštářek, prostěradlo nebo deku, karimatku, pyžamo
spodní prádlo, ponožky (na každý den)
trička s krátkým (min.5x) a dlouhým rukávem (min.3x)
teplákovou soupravu, šusťákovou soupravu
teplý svetr (mikinu), nepromokavou bundu, pláštěnku (nezbytná nutnost!!!!!!)
sportovní trenýrky a kraťasy (nebo elasťáky), plavky
hygienické potřeby (mýdlo, šampón, kartáček na zuby, pastu, hřeben apod.),
ručníky (min.3x), osušku ke koupání
pokrývku hlavy (kšiltovku, klobouček, šátek…), kapesníky (mohou být i papírové),
sluneční brýle, opalovací krém, repelent!!!!
baterku!!!
cyklistickou láhev, popř. obdobnou láhev na tekutiny (na výlety, delší hry, do
lesa…)
hrníček na pití (nejlépe z umělé hmoty, nebo plecháček – ne sklo a keramika),
malý baťůžek na výlety
umělohmotná nebo nerez miska na jídlo, příbor (lžička, lžíce, nůž a vidlička),
utěrka na nádobí (min.2x)
sešit (blok), dopisní papíry (korespondenční lístky, pohledy) a psací potřeby
(pastelky, tužku, propisku)
kapesné max. 300 Kč a ostatní věci dle uvážení (nedoporučujeme brát cenné věci
jako např. tablet, notebook, mp3 přehrávače, foťáky...)
pro malé děti zvažte plyšáka či oblíbenou hračku
pro neplavce plavecké pomůcky (kruh, křidélka…)
osobní léky a upozornění na případné alergie a užívání léků (viz přihláška)

Dále si děti mohou vzít:
- společenské hry, karty, časopisy, knížky... zkrátka něco pro osobní volno
- pálku na stolní tenis + míček
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 při ztrátě
se 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.
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