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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ PRO POBYT V LETNÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE 
 
Toto je pouze orientační seznam věcí, samozřejmě záleží na uvážení rodičů, 
co dítěti s sebou zabalí. 

 
  Oblečení 

Tepláková souprava, tepláky 4x 
Nepromokavá souprava pro případ deště 1x 
Pláštěnka (pevná, nikoli slabá plastová)  POVINNÉ 1x 
Mikina či svetr 3x 
Tričko s krátkým rukávem 7x 
Kalhoty či sportovní kalhoty (oblečení na výlet) 1x 
Krátké kalhoty, kraťasy 3x 
Oblečení k ohni 1x 
Pyžamo nebo oblečení na spaní  2x 
Ponožky  
Teplé ponožky 

14x 
1-2x 

Čepice s kšiltem nebo jiná ochranná pokrývka hlavy proti 
slunci (šátek, apod.) POVINNÉ 

1x 

Spodní prádlo  14x 
Plavky (pomůcky pro plavání – kruh) POVINNÉ 
Kostým dle programové náplně turnusu - Piráti 
Oblečení na disko dle uvážení 
Bílé tričko na batikování POVINNÉ 

 
Obuv 
sportovní boty 2x, holínky nebo podobná obuv do deště, 
sandále, pantofle 

 
Hygiena 
Zubní kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, šampon, 
Opalovací krém s ochranným faktorem 
Kapesníky  
Přípravek proti komárům, klíšťatům či jinému hmyzu 
(repelent) s mechanickým rozprašovačem (!!!nikoli 
samorozprašovací!!!) POVINNÉ (repelent podepište) 
Ručníky a osuška 

1x 
1x 
 
1x 
 
 
 
 
 
 
1x 
6x/1bal. 
1x 
 
2x/1x 

  
Ostatní 
Sluneční brýle a další osobní potřeby 
Léky (předejte při odjezdu oddílovému vedoucímu) *** 
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Pytel na prádlo dle uvážení 
Baterka + náhradní baterie  
Batoh na výlet 
Láhev na pití (max 1l) 
Psací potřeby (pastelky, fixy, pero, lepidlo, nůžky) 
Dopisní papír, obálky, pohledy, známky 
Oblíbená hračka, knížka nebo hra 
Kapesné (doporučujeme max. do 250,- Kč), záleží na uvážení 
rodičů 

 
Doporučujeme rodičům, aby věci svých dětí (mladších) podepsali, 
například iniciály. 
 
NEDOPORUČUJEME 
Aby dítě mělo s sebou mobilní telefon a jiné cenné předměty. Mějte na paměti, že 
dítě nemá k dispozici přípojku el. energie a telefonní přístroj nemá kde dobíjet. 
Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu cenných předmětů. 
 
*** užívá-li dítě jakékoli léky pravidelně, musí tato informace být uvedena 
v posudku lékaře, rodič zabalí dítěti léky na tábor s sebou v originální 
krabičce s příbalovým letákem a s uvedením dávkování, toto předá u 
odjezdu oddílovému vedoucímu 


