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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 

 

Děti mají po celou dobu tábora zajištěny lůžkoviny. Přesto můžete přibalit spacák, (v chatkách může 

být zima a starší děti budou trávit jednu noc mimo tábor) + pro starší děti karimatku na přespání v lese. 

Kufr nebo větší cestovní taška se seznamem věcí – (u všech dětí je potřeba věci řádně podepsat a 

přiložit seznam) 

Holinky - pro všechny věkové kategorie dětí jsou POVINNÉ!!!! 

Pláštěnka - pro všechny věkové kategorie dětí je POVINNÉ!!!! 

Spodní prádlo na každý den - pro mladší děti je potřeba přibalit i nějaké náhradní. 

Ponožky na každý den + 2x teplejší - pro mladší děti je potřeba přibalit i nějaké náhradní 

Boty s pevnou patou (botasky, tenisky, pohorky…) 2x - je možno přibalit i impregnaci. 

Sandále nebo žabky do teplého počasí. 

Pyžamo 2x ( teplejší) (dětem, které mají problémy s nočním pomočování, přibalte, prosím, podložku a 

náhradní pyžamo) 

Tepláky 4x 

Krátké kalhoty 3x 

Trička s krátkým rukávem 7x 

Trička s dlouhým rukávem 3x 

Mikina 2x 

Větrovka 1x + 1x šusťákové kalhoty 

Šátek, čepice, brýle s ochranným filtrem proti slunci 

Plavky – pro neplavce rukávky, plovací kruh, pás 

Osuška na sprchování 1x 

Osuška k vodě 1x 

Malý ručník 2x 

Vlastní láhev na pití (na cestu a na výlet) 

Větší baterku a náhradní baterie, případně „čelovku“ na večerní hry venku 

Hygienické potřeby v taštičce (pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampon, krém na obličej, krém 

na opalování, repelent, hřeben a balzám na rty) 

Psací potřeby, korespondenční lístky s nadepsanou adresou rodičů se známkou (minimálně 2x rodiče 

+ ev. pro ostatní příbuzné) 

Pytel na špinavé prádlo (může být i starý povlak na polštář) 

Hudební nástroj 

Oblíbenou hračku, plyšového medvídka nebo knížku (především u malých dětí) 

Oblečení  na cestu 

Batoh se sušenkou a pitím na cestu do autobusu – stravování v areálu začíná obědem 

Nedoporučujeme na tábor vozit elektroniku (tablety) a drahé předměty jako šperky atd. 

Mobil s sebou dětem prosím nedávejte z pedagogických důvodů - v případě nutnosti vás 

budeme kontaktovat, nebo můžete telefonovat hlavní vedoucí Martině Cettlové 

na 603 59 61 45. Nejvhodnější čas je v době 13:00-14:00, případně 21:00-21.30, a nebo nám 

napište SMS, odpovíme. 

Na tábor je zakázáno vozit dlouhé lovecké nože, zbraně nebo jiné předměty, které mohou 

způsobit poranění dítěte nebo jiných osob. 

Peněženka na drobné na výlet  + kapesné – (doporučujeme 300 Kč – plánujeme 1-2x výlety), prosíme 

rozměňte celou částku na menší bankovky+mince a odevzdejte v podepsané obálce s vyznačenou 

částkou nebo peněžence při odjezdu oddílovému vedoucímu). 

Prosíme, abyste vzali na vědomí skutečnost, že děti mohou oblečení nebo vybavení znečistit, poničit 

nebo jinak znehodnotit, proto prosíme, nebalte dražší nebo značkové vybavení. 

Adresa tábora je: Tábor Bobřík, rekreační středisko Lubenec, Chýšská 229, 439 83 Lubenec 
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