
CO ZABALIT DÍTĚTI NA TÁBOR 

 Spacák 

 Karimatka 

 malý polštářek 

 batoh na výlety 

 Helma na kolo!!! Bez helmy se nesmí 
dítě tábora účastnit (popř. Chrániče) 

 

Oblečení a boty: 

 Dávejte dětem raději starší pohodlné 
oblečení a boty vhodné na hry, sport a 
do lesa!!!! 

 Teplejší svetr nebo mikina 

 Botasky nebo jiné pevné 
POHODLNÉ  boty                                                                                                        

 3 - 4 trička 

 tílko 

 2x dlouhé kalhoty 

 2x kraťasy 

 Sportovní obuv, sandály 

 přezůvky 

 pyžamo nebo tričko a tepláky na 
spaní   

 !!! čepice proti slunci – povinné !!! 

 dle potřeby 

 kapesníky 

 spodní prádlo 

 ponožky 

 pláštěnka 

 bunda (větrovka) 

 plavky  

 Oblečení na kolo 

 

 Cestovatelská hygiena:                                                                                                                               

 sluneční brýle 

 kartáček na zuby 

 zubní pasta 

 hřeben 

 šampon 

 toaletní papír 

 mýdlo ( v krabičce, nebo tekuté ) 

 sprchový gel 

 krém na obličej 

 opalovací krém 

 balzám na rty  

 ručník 

 osuška 

 igelitová taška na špinavé prádlo     

 láhev z umělé hmoty na pití (objem 
aspoň 0,5 l)  

 krabička na svačinu 

 Hrnek na pití, nejlépe plastový 

 REPELENT!!!  

 

 Jiné: 

 jedna starší utěrka pro potřeby kuchyně (po táboře bude zničená, nebude vrácena)   

 FUNKČNÍ BATERKA !!! 

 Šitíčko 

 oblíbená hračka (plyšák apod., ne elektronika!!!!), příp. kniha, karty, pexeso... 

 psací potřeby, pastelky, staré barvy, štětec, provázek 

 blok nebo starší sešit  

 

 



 

  DŮLEŽITÉ :  

 Kostým dle vlastního výběru (na karneval) 

 Kapesné - doporučujeme 300,- Kč 

 Všechny věci je nejlépe sbalit do staršího kufru, který jde dobře uzavřít a lépe se v 
něm udržuje pořádek. Kufr označte jménem a adresou dítěte. Současně 
doporučujeme (zvláště pro menší děti) označit všechno oblečení dětí (fixkou na textil 
– především spodní prádlo a ponožky, které si děti mezi sebou často pletou).   

 + DĚTI NEJSOU ÚRAZOVĚ POJIŠTĚNI, DOPORUČUJEME RODIČŮM ABY SI DĚTI 
POJISTILI SAMI. 

 *podepsaný list od rodičů o bezinfekčnosti 

 *podepsané prohlášení o technickém stavu kola 

 *průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii (doporučujeme kopii) 

 Tyto doklady se budou od dětí vybírat před nástupem do autobusu.  

 Bez průkazky pojišťovny, istu s potvrzením o bezinfekčnosti a potvrzení stavu kola se 
dítě nesmí tábora zúčastnit!!!!  

 Na potvrzení musí být datum dnu odjezdu na tábor.  

 Prosíme rodiče, aby tyto uvedené doklady přinesli v obálce, na které bude napsáno 
jméno dítěte, usnadní to a urychlí komunikaci před odjezdem. Děkujeme  

 Co budeme jíst? Snídaně, svačiny, teplé obědy a teplé večeře. Má-li dítě dietu, prosím 
oznamte nám to!    

  ! Co NEBALIT dítěti na tábor !                                                                                                
Nedávejte dětem s sebou drahé věci, šperky, nové oblečení, které by si mohlo zničit, 
MP3 přehrávače, MOBILNÍ TELEFONY apod. !!!  

 V případě ztráty nebo poškození těchto věcí vedoucí tábora NENESOU za věci 
odpovědnost a nelze vymáhat finanční ani jinou náhradu.  

 V případě, že dítě u sebe bude mít tyto věci a bude tím rušivě zasahovat do běhu a 
programu tábora, budou mu zabaveny a vráceny až na konci tábora. Naši 
základnu  bude představovat místní fara, patrová prostorná budova se zahradou a s 
výborným vybavením.  

 Doprava na tábor: 

 Odjezd na tábor bude z Protivanova 11. července. Sraz bude v 9 hodin u Sokolovny. 
Dítě přijede na kole 

 Zavazadla přivezte v sobotu na sraz účastníků, budou naloženy do přepravní dodávky, 
která nám je hromadně zaveze do Vysočan 

 Po vybrání veškeré dokumentace společně odjedeme na faru do Vysočan 

 Pokud se budete chtít ujistit, že je vše v pořádku, můžete zkontaktovat vedoucí, kteří 
Vám rádi poskytnou informace, popř. předají dítě k telefonu, kontakty jsou uvedeny 
níže.  

 V případě hrubého porušování pravidel tábora, bude dítě na vlastní náklady posláno 
domů, bez nároku na vrácení peněz.  

 Z důvodů narušení chodu tábora nejsou povoleny návštěvy rodičů ani jiných 
rodinných příslušníků!!  

 KONTAKTY: hlavní vedoucí: Petra Krejčí 608898105 

 otec Zdeněk Fučík – tel. 723 246 237 


