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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Oblečení na dva týdny:
 spodní prádlo, slabé ponožky, teplé ponožky, trička krátký rukáv, trička dlouhý rukáv nebo
košile, kraťasy, slabé i silnější tepláky/legíny/šusťáky, teplá mikina nebo svetr, bunda;
 teplé oblečení na spaní, nejlépe tepláková souprava;
 plavky;
 šátek, čepice s kšiltem, sluneční brýle;
 pohodlné boty (botasky - prošláplé, ne nové), sandály, holínky nebo kanady (do mokra);
 pláštěnka - POVINNÉ!!!
Hygiena:






kartáček a pasta na zuby, hřeben, mýdlo v krabičce, ručník;
kapesníky, toaletní papír;
opalovací krém;
chirurgické roušky či respirátory v dostatečném množství (dle aktuálně platných nařízení)
další hygienické potřeby dle vlastních potřeb.

Potřeby pro stanový způsob života:













spací pytel a karimatka, (polštářek);
prostěradlo, případně celta/deka či jiná textilie pokrývající celé lůžko – POVINNÉ!
pohodlný batůžek na dvoudenní výlet;
jídelní miska nebo ešus, lžíce, kelímek nebo hrneček, utěrka;
kapesní nožík s otvírákem, baterka, náhradní baterie;
alespoň jednu reflexní pásku či jiný přenosný reflexní prvek;
psací potřeby, malý notýsek, dopisní papíry, obálky, známky, adresy známých;
příruční plastová láhev (alespoň 1l);
zavírací špendlík, provázek a několik kolíčků na prádlo, (jehla, nit);
knížka, společenská hra, příp. hudební nástroj (pro volné chvíle);
kapesné dle uvážení rodičů - doporučujeme přibližně 200-300 Kč;
igelitová taška na špinavé prádlo.

Doporučujeme:


Všechny věci umístit pokud možno do kufru (lépe starší, nižší). Vejde se nejlépe do stanu,
udržuje se v něm snáze pořádek a je přehlednější než taška. Přeprava zavazadel je zajištěna.



Všechno označit tak, aby si dítě své věci v případě ztráty poznalo. Pokud tak neučiníte,
nebudeme moci dohlédnout, aby dítě vše přivezlo zpět domů.



Nedávat dětem s sebou drahé věci (šperky, značkové oblečení, elektroniku, mobilní telefony,
apod.). Pokud se přesto rozhodnete dítěti něco takového s sebou dát, neručíme za případnou
ztrátu či poškození této věci.
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