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Maskované / outdoorové kalhoty
Kraťasy / bermudy
Trička s krátkým rukávem
Tričko s dlouhým rukávem
Mikina / svetr
Zelená košile (kdo má)
Šátek
Páry teplých ponožek
Párů ponožek
Ručník
Spodní prádlo
Plavky
Teplé oblečení na noc
Pokrývka hlavy ( klobouk, čepice ), sluneční brýle s UV filtrem
Přípravek na ruční praní
Kufr pod postel na věci (nejlépe nějaký starší, klidně „starý papírák“)
KPZ (krabička poslední záchrany)
Pytel / taška na špinavé prádlo
Pevná obuv a batoh na dvoudenní výlet
Holínky (je-li pevná obuv nepromokavá, nejsou nutné)
Sandály, obuv na koupání v potoce
Tenisky
Větrovka
Pláštěnka/nepromokavá bunda
Hygienické potřeby – mýdlo, šampon, zubní kartáček, pasta, hřeben, krém na opalování
Ešus, hrnek, příbor, nožík
Utěrka na nádobí, houbička
Kapesníky ( i papírové )
Spací pytel (vložka do spacáku - nepovinná)
Kolo, helma, rukavičky, duše, zámek
2x Bavlněná rouška (znovupoužitelná) nebo 10x jednorázová rouška
Dezinfekce na ruce – nepovinná, zajistí oddíl
Kostým- více informací níže
Karimatka / nafukovací matrace
Šití, nůžky (není nezbytné)
Baterka – na svícení ( + náhr. baterie )
Deník / Zápisník, dopisní potřeby, pastelky, lepidlo v tubě
Léky – ty co dítě pravidelně užívá uložit do obálky a odevzdat při odjezdu s popisem užívání.

Ujistěte se, že dítě má dostatek léků na celý tábor!
Průkaz pojištěnce (stačí i kopie)
Doporučujeme vzít s sebou i ochranu proti klíšťatům
Malý batůžek (na svačinu, pití a pláštěnku)
Láhev na pití
Doporučujeme NEVOZIT CENNÉ PŘEDMĚTY ! ! !
Je možné si vzít mobilní telefon, ale předem upozorňujeme, že na táboře NENÍ ELEKTRICKÝ
PROUD. Zároveň z důvodu narušování programu a her NENÍ DOVOLENO s TELEFONEM
manipulovat BĚHEM DNE. Telefony budou uloženy ve společném trezoru a dětem budou vydány
pouze večer na krátké použití.
Seznam je pouze doporučený a je samozřejmě možné ho upravit dle vlastní potřeby.

TÁBOROVÝ KOSTÝM
Letos se z nás stanou superhrdinové. A co takový hrdina potřebuje a měl by si přivézt na svůj
oblek?
1) BÍLÝ plášť
- budeme dozdobovat přímo na táboře
- doporučujeme vyrobit z prostěradla, v horní části přeložit látku a zašít - vytvořit “tunel”- a
protáhnout jím provázek na zavázání
- délku pláště zvolte tak, aby se v něm děti mohly pohodlně hýbat a běhat (neměly by si by
plášť šlapat)
- šířka pláště by měla být šířka ramen dítěte + 10-15 cm
2) tričko a spodek ve stejné barvě (sladěné dohromady, barva dle vlastního výběru)), tričko
nejlépe bez potisku a nějaké, které opět budeme moci na táboře dozdobit (barvami na textil)
Celý kostým by měl být hlavně pohodlný a neměl by děti omezovat v pohybu :) na táboře si jej
dotvoříme a ozdobíme podle svých představ

