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Doporučený seznam věcí na letní tábor

Základní nutné tábornické věci

 spací pytel, (vzhledem ke studeným nocím v lokalitě tábora doporučuje teplejší spacák, matrace 
jsou součástí stanů – není potřeba karimatka na spaní ve stanu)

 starší kufr, maximální výšky 48 cm. ( bude umístěn pod postelí a je ideální pro udržení  
„ pořádku“ ve stanu.

 deka, může být i starší
 prostěradlo na spaní nejlépe se stahovací gumou na okrajích, které dobře drží na molitanové 

podložce
 povlak na polštář, pokud nebudete mít vlastní polštář  - NUTNÉ !!!!!!!!
 nádobí – ešus nebo podobnou nádobu, hrnek, příbor. Všechny potřeby nerezové, popř. z PVC.

Myslete prosím na to, že v tomto nádobí si dítě své jídlo přináší z kuchyně do jídelny. Mělo by
být proto takové, aby se z něj jídlo nedalo snadno „vyklopit“ či vylít a nehrozilo popálení. 

 nádobí bez držadla je naprosto nevhodné!!!!!!!!! 
 škrabku na brambory (není nutné)
 kapesní svítilna + čelovka nebo podobný druhý světelný zdroj (+ náhradní baterie)
 osušku, ručníky
 hygienické potřeby (krém na opalování, mýdlo, pastu na zuby, kartáček atd.) 
 plátěný sáček na špinavé prádlo
 1x pro vlastní potřebu + 1x utěrka (starší, kterou bude možno ponechat v táborové kuchyni)
 menší batoh (na výlety)
 uzavíratelnou láhev na vodu ( 0,75l – 1l )
 minimálně 6x toaletní papír, velmi vhodné jsou i vlhčené + normální papírové kapesníčky
 ústní rouška (šitá nebo jednorázová) + osobní desinfekce ( není nutné )
 léky, které dítě užívá (na krabičce se jménem dítěte a způsobem užívání)

Oblečení

 holínky, nenahrazovat pohorkami!!
 boty (pevné tenisky, venkovní pantofle, sandály (se zapínáním i na patě, nikoliv "žabky")
 teplé a normální spodní prádlo  ( dle vlastní úvahy)
 ponožky normální min. 8 ks , teplé min. 2ks
 prádlo na spaní (nejlépe s dlouhými nohavicemi a rukávem)
 šusťáková souprava
 teplejší bunda na hlídku a k ohni (k táboráku z vhodného materiálu, tzn. ne silon)
 kšiltovku či klobouček proti slunci.
 oblečení do přírody (trička, kraťasy, košile, tepláky, svetr)
 pláštěnka!!!!
 plavky

Ostatní

 NA CELOTÁBOROVOU HRU - uzlovačku, 
 obálky a dopisní papír ( pro menší nejlépe nadepsané )
 psací a kreslící potřeby
 knížka, oblíbená hračka, hudební nástroj
 repelent, či jiný přípravek proti hmyzu
 ochranný přípravek (krém) na opalování
 přiměřené kapesné (děti budou mít vše potřebné, na drobné nákupy stačí málo peněz)
 sluneční brýle

 Nedoporučujeme! (organizátor za ztracené věci neručí)
 elektroniku (včetně mobilního telefonu), šperky, větší množství peněz
 drahé oblečení či jakýkoliv doplněk vyšší cenové kategorie
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