
Doporučené vybavení dětí na letní tábor 

Vážení rodiče - dovolujeme si vás požádat o maximální pozornost našemu 
seznamu. O to více žádáme, abyste své dítě vybavili vším potřebným na 12 
denní pobyt. Není nic smutnějšího, než když svítí sluníčko a dítě nemá čepici, 
začne pršet a dítě musí přiznat, že nemá z domova sbalenou pláštěnku, nemá 
boty vhodné na sport, nebo ponožky a spodní prádlo na druhou polovinu 
tábora. Máme s tím velmi bohaté zkušenosti. 
Prosíme, nepřidělávejte nám zbytečné starosti a nechte nás se soustředit na 
program a připravenou zábavu pro vaše děti. Nechceme ani další nové 
zkušenosti s tím, co rodiče nesbalí ze seznamu svému dítěti na tábor. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Nezapomeňte na platné Potvrzení lékaře na našem tiskopisu a Písemné 
prohlášení rodičů. 
Spacák, prostěradlo a polštář povinně! 
Veškeré doporučené věci vyberte ve správném počtu na 12 denní pobyt. 
Berte i ohled na možná poškození v zápalu her nebo ztráty.  

POVINNÉ OBLEČENÍ: 

trika dlouhý a krátký rukáv (nejméně cca. 10 ks), 
tílka, 
mikina, svetr, 
2x tepláková souprava nebo oblečení na hry a sport, 
2x kraťasy, bermudy, šortky - dívky samozřejmě mohou kombinovat s krátkou 
sukni nebo letními šaty, 
spodní prádlo (min. 10x), ponožky (i 2x teplé), 
2x pyžamo nebo noční košile, 
něco na celodenní výlet, 
1x pevná obuv, 2x sportovní obuv, 1x HOLINKY a 1x domácí obuv, 
1x obuv do vody (staré tenisky, botasky, atd.) 
pokrývka hlavy (čepice nebo klobouk), 
šátek, 
opalovací krém, 
PLÁŠTĚNKA - povinně! Opravdu pláštěnka - Ne krátká nepromokavá bunda, 
bunda nebo větrovka, 
oblečení vhodné do lesa - tmavé barvy, raději něco staršího, 
plavky, 
hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček na zuby, zubní pasta, kapesníky, 
opalovací krém, atd.) - v kosmetické taštičce, 



pytel na špinavé prádlo, 
osuška a ručník (nejlépe i k vodě), 
vlastní léky (odevzdají se při nástupu zdravotnici) + seznam a přehled užívání, 
popis léků a způsob použití, dávkování (potvrzené lékařem), 
pevná lahev na vodu - alespoň s objemem 0,7 litru a větší - široké hrdlo (kvůli 
vymývání) - podepsat!, 
turistický batoh (na celodenní výlet), 
kapesní svítilna a náhradní baterie, 
kopie kartičky pojištěnce v potvrzení rodičů, zdravotní potvrzení, 
kapesné, psací potřeby, dopisní papír, obálky, známky, pohledy, 
kniha, společenská hra, karty, 
Malým dětem klidně přibalte plyšáka. 
Veškeré vybavení a oblečení raději podepište nebo označte. Samozřejmě 
sdělte dítěti, jakou má značku. 
 

Pro všechny děti 
Bílé bavlněné triko pro výtvarnou techniku batikování. Přiveze zpět na 
památku. 
Kostým postav k táborové hře 

 

Co je zakázáno mít sebou 

Cigarety, alkohol, drogy 
Mobilní telefon, tablet a pod. 
Zbraně, nože a další nebezpečné vybavení jako pyrotechnika, 
Větší obnos peněz a cennosti, drahá elektronika. 
Větší než velké množství sladkostí a vlastního jídla. 
Za veškeré cennosti a drahé věci, které si sebou dítě vezme, neneseme 
zodpovědnost. 

 

Časté chyby a nedostatky - aneb co důležitého chybí 

Rodiče občas ve spěchu nebo z podcenění nesbalí dítěti něco důležitého. A je 
jedno, zda je to pro malé nebo velké dítě. Co se ale stává nejčastěji? 
 
Dítě nemá dostatečné množství základního spodního prádla - na táboře 
nepereme (jen ve výjimečných případech, kdy ušpinění oblečení je způsobeno 



naší vinou v programu). 
Dítě nemá pláštěnku ale jen rádoby nepromokavou bundu - v tom lepším 
případě. Pokud prší den v kuse, dítěti opravdu vše promokne. Ne jen že v ten 
den nemůže dělat vše ani na 90%, ale i další den suší své oblečení! 
Dítě nemá holínky - opět, není to zbytečnost! Když prší den, dítěti promoknou 
všechny boty - den běhá v mokrém a pak stejně suší a nemůže už běhat ani v 
mokrém. 
Dítě nemá dostatek bot - jedny boty na tábor opravdu nestačí - navíc, pokud je 
má z loňska. Dětem noha roste.  
Dítě nemá čepici - anebo takovou, kterou odmítá nosit. Myslete na to při 
výběru pokrývky hlavy. 
Dítě nemá nic teplého na sebe - ačkoliv jedeme v létě, program občas trvá až 
do noci a proto musí být dítě teple oblečené. 
Dítě nemá pořádnou lahev na vodu, ale po táboře pobíhá s petkou od limonády 
- kupte dítěti pořádnou lahev - nebude na ni zapomínat ani s ní dělat kraviny - o 
to se postaráme. 
Dítě nemá nic na volný čas nebo na krátkodobou nudu například při poledním 
klidu. 
Dítě nemá základy slušného vychování :) Vysvětlete dítěti alespoň teoretickou 
rovinu slušného chování a disciplíny. Tu praktickou část můžete s radostí nechat 
na nás :) U nás si hraje, řádí, blbne ..., ale taky poslouchá, dojídá a netrhá 
dobrou partu. Nebojte se, víme, že děti musí mít prostor na nějaké to zlobení a 
lumpačení, ale nic se nesmí přehánět. 
 


