
  

SEZNAM   DOPORUČENÝCH   VĚCÍ   
Prosím   nechte   dě�   balit   samostatně,   pouze   pod   Vaším   dozorem   

  

  

pokračování   na   další   straně   

  

   

  

    množství   

    doporučené   skutečné   ☑   

  ZÁKLADNÍ   VYBAVENÍ   

  zavazadlo,   opatřené   jmenovkou   1   ks       

  malý   batoh   nebo   vak   (na   výlety)   1   ks       

  OBLEČENÍ   

  triko   s   krátkým   rukávem   dle   uvážení       

  triko   s   dlouhým   rukávem   dle   uvážení       

  kraťasy   dle   uvážení       

  tepláky   dle   uvážení       

  mikina   dle   uvážení       

  větruodolná   bunda   1   ks       

  plavky   2   ks       

  spodní   prádlo   1   ks   /   den       

  ponožky   1   ks   /   den       

  teplé   ponožky   2   ks       

  pyžamo   (oblečení   na   spaní)   1   ks       

  pokrývka   hlavy,   šátek,   tunel   1   ks       

  pláštěnka   (bunda   do   deště,   s   kapucí)   1   ks       

  
rouška,   respirátor   (v   případě   nákupu   v   
obchodě)   dle   uvážení       

  OBUV   

  holinky   (obuv   do   deště   a   bláta)   1   ks       

  sportovní   obuv   (na   sport)   1   ks       

  letní   obuv   (k   vodě,   do   umývárek)   1   ks       

  turistická   obuv   (pohodlná,   na   výlet)   1   ks       



  

SEZNAM   DOPORUČENÝCH   VĚCÍ   
pokračování   z   předchozí   strany   

  

  

Oblečení   a   zejména   obuv   by   měla   být   starší,   prověřená,   v   odpovídající   velikos�   a   funkční.   Nedávejte   dítě�   neprošlápnutou   obuv.   Nechte   prosím   dě�   
ať   si   samy   rozhodnou   co   a   jak   si   chtějí   sbalit,   je   to   velmi   důležité   pro   jejich   samostatnost   a   uvědomění   toho   co   na   tábor   potřebují.   V   průběhu   tábora   

pak   budou   vědět,   kde   co   mají   a   proč.     

Pokud   se   rozhodnete   přibalit   dítě�,   elektroniku,   značkové   oblečení   a   šperky,   berte   prosím   na   vědomí,   že   tým   
prostěTÁBO R   nenese   zodpovědnost   v   případě   ztráty.   Cennos�   lze   uschovat   u   hlavního   vedoucího.   

Nedoporučujeme   dítě�   dávat   na   tábor   mobilní   telefon.   

  

  

    množství   

    doporučené   skutečné   ☑   

  HYGIENICKÉ   POTŘEBY   

  kartáček   na   zuby   a   pasta   1   ks       

  mýdlo   nebo   sprchový   gel   1   ks       

  hřeben,   šampon   na   vlasy   1   ks       

  opalovací   krém   1   ks       

  repelent   proti   hmyzu   a   klíšťatům   1   ks       

  jelení   lůj   (pokud   používá)   1   ks       

  gel   po   bodnutí   hmyzem   1   ks       

  DALŠÍ   POTŘEBY   

  spacák   +   polštářek   1   ks       

  kapesníky   dle   uvážení       

  baterka   (vč.   náhradních   baterií)   1   ks       

  láhev   na   pití   (se   jmenovkou)   1   ks       

  osuška,   ručník   2   ks       

  funkční   ručník,   osuška   k   vodě   2   ks       

  pytel   na   špinavé   prádlo   1   ks       

  sluneční   brýle   1   ks       

  poznámkový   blok   1   ks       

  barevné   fixy,   psací   potřeby   dle   uvážení       

  karimatka   (jako   podložka   na   matraci)   1   ks       


