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Doporučené vybavení na tábor 

(věci, které si nepoznáte, si podepište!!!) 
 

Vše bude uloženo v kufru (batohu), ve kterém bude seznam věcí dítěte 
 

  Oblečení:   Toaletní potřeby: 
  Oděv na táborovou hru: 

bílé větší tričko                      
  1x ručník, 1x osuška, žínka, mýdlo v pouzdře 

(nebo tekuté), zubní pasta 
a kartáček, šampon na vlasy, hřeben, 
opalovací krém, toaletní papír, repelent, 

  10x triko s krátkým rukávem 
2x triko s dlouhým rukávem 
2x kalhoty dlouhé  
3x kraťasy 
2x tepláková souprava 
1x mikina 
1x letní bunda (větrovka) 
14x ponožky slabé 
3x ponožky silné 
1x plavky 
kapesníky (lépe papírové) 
letní čepice  
14x spodní prádlo  
oblečení na spaní 
pláštěnka 
 

Obuv: 
1x boty pevné do lesa 
1x boty sportovní 
1x sandály 
1x holínky!!! 
1x přezůvky 

Na cestu na tábor: (*odevzdat při odjezdu) 

  jelení lůj 
 

Tábornické potřeby: 
Spací pytel, prostěradlo na postel (napínací). 
Karimatka (budeme jednu noc spát venku) 
Malý batoh na výlety 
Neprůhledný plátěný šátek na hry 
Uzlovačka (pokud máte) 
Láhev na vodu 
zápisník + sešit 
Baterka + náhradní baterie!!! 
Dopisní papír+známky+adresy 
Pastelky, psací potřeby, hračka, knížka 
Pytel na špinavé prádlo 
 

Co určitě nebrat na tábor: 

Digihry 
Elektronika 
Cenné a drahé věci 
Mobilní telefony!!!!  Tablety, notebooky!!! 
 

  *Průkazka zdravotní pojišťovny 
*Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
*Zdravotní a očkovací průkaz 
*Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
*Léky (pokud je dítě užívá) 
- Svačinu a pití v batůžku 
 

  PROSÍME, nedávejte dětem uvedené 
cennosti ani větší množství peněz, 
vedení tábora nemůže nést 
odpovědnost v případě jejich 
poškození nebo ztráty! ! ! 

  Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se většinu 
času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší 
oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor 
vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme nevybavovat dítě novou obuví a 
před odjezdem na tábor překontrolovat, zda velikost a stav obuvi odpovídá 
potřebám dítěte. 
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