
Doporučený seznam věcí  

(14denní pobyt) 

 
Milí rodiče, pro samostatnost dětí je velmi 

důležité, nechat je zabalit si věci 

samostatně. Určitě budou potřebovat 

pomoc a dohled, ale nechte je, sami si 

uvědomí, co potřebují a kam si věci dávají. Pokud jim zabalíte sami bez jejich 

přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec nepoužijí, protože 

ani nebudou vědět, že je mají v kufru.  

U menších dětí doporučujeme oblečení podepsat nebo opatřit nějakou značkou, 

aby se zamezilo ztrátám a popletení majitelů.  

Prosím, nedávejte dětem zbytečně žádné drahé věci (šperky, elektroniku apod.). 

 

Obuv a oblečení 

 1x sandály 

 1x přezůvky do jídelny 

 1x holínky 

 2x sportovní boty (klidně i 3x) 

 15x spodní prádlo  

 15x ponožky (i teplé) 

 2x tričko s dlouhým rukávem 

 7x tričko s krátkým rukávem 

 1x bílé tričko (na batikování) 

 3x mikina a svetr 

 6x tepláky a kalhoty 

 4x kraťasy 

 1x bunda 

 2x pyžamo (lepší teplejší) 

 1x plavky (u chlapců pozor na kraťasy, na kterých jsou kapsy, nemuseli by 

je pustit na krytý bazén) 

 1x kšiltovka 

 1x pláštěnka!!! 

 

Hygienické potřeby 

 kartáček na zuby 

 zubní pasta 

 šampon 

 mýdlo 

 2x ručník 



 osuška 

 kapesníky 

 hřeben (holčičkám i nějaké sponky a gumičky) 

 opalovací krém 

Ostatní 

 sluneční brýle 

 repelent 

 kostým na maškarní 

 šátek 

 láhev na vodu 

 baterka 

 malý batoh na výlet (musí se do něj naskládat svačina, pití, mikina a 

pláštěnka) 

 kapesní nožík (jen pro větší děti) 

 psací potřeby a blok 

 dopisní papíry, známky, obálky (nadepsané adresy) 

 plyšového mazlíčka (pro menší děti) 

 pomůcky pro neplavce (rukávky, kruh, vesta) 

 kapesné 

 

Připomenutí! 

Při nástupu na tábor (u autobusu/při příjezdu do tábořiště) odevzdejte, prosím, 

následující doklady: 

 Kartičku zdravotní pojišťovny 

 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 

 Osobní léky a návod k jejich užívání 

 Lékařem potvrzené „Vyjádření lékaře“ 
 
 

 
 

 

 

 
 


