
 

 

Jedeme na tábor 
INFORMACE TÁBORNÍKŮM  

 
 

 
Termín:  sobota 13. 7. 2019 – sobota 27. 7. 2019 – 14 dní 
 

Seznam věcí: 

- Starší kufr – je určitě nejvhodnější, máš v  něm přehled o svých věcech, ale pozor, nesmí 

být příliš vysoký, aby se mohl zasunout ve stanu pod postel 

- teplý spací pytel + karimatku a polštářek pod hlavu 

- psací potřeby, pastelky, fixy, dopisní papíry se známkami a adresami 

- spodní prádlo 

- tričko s krátkým rukávem  

- tričko s dlouhým rukávem, mikina nebo bunda  

- plavky, opalovací krém, (neplavci kruh, křidélka), sluneční brýle, čepka proti slunci 

- ponožky, teplé ponožky! 

- kraťasy, bermudy, dlouhé kalhoty, tepláky 

- svetr, letní bunda, NUTNÁ je i čepice a starší podzimní/zimní bunda k ohni a na noční 

hlídky  

- tepláky na spaní 

- dobré boty na chození, sportovní obuv, žabky/crocsy, nutné jsou gumáky! 

- baterka s náhradními bateriemi (vhodná i čelovka) 

- ešus (stačí 1dílný), lžíce, zavírací nůž, plecháček, PET láhev (0.5-1.0 litr)  

- léky, které užíváš nebo léky proti alergiím – předá se zdravotníkovi tábora 

- menší batoh na výpravy 

- pláštěnka (softshellová bunda skutečně neochrání před deštěm!!!) 

- sáčky na špinavé prádlo 

- hygienické potřeby (kartáček na zuby a pasta, ručník, utěrka, hřeben)   

- peníze na osobní výdaje (na pohledy, dárky, …) 

- junácký kroj, skautské tričko, šátek a turbánek (oblečený na sobě) 

- hudební nástroj (pokud umíš a chceš) 

- kapsář do stanu na hygienické potřeby (pokud máš) 

- krabička poslední záchrany se šitím (pokud máš – hodí se k přišívání nášivek a odznaků 

na kroj) 

- lexikon táborníka (pokud máš) 

- dobrá nálada (zpěvníky, knížky na čtení, deskové a jiné hry) 

- potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu a podpisem jednoho z rodičů (předává se při 

odjezdu) 

- kartička zdravotní pojišťovny (předává se při odjezdu) – stačí kopie 

- prostěradlo (klidně starší) na potažení molitanu na posteli 

 

    

       Tento seznam bude mít každý táborník s sebou nalepený v kufru. Podle něho si 

zkontroluje svoje věci i při odjezdu z tábora. Snažte se prosím všechny věci vašich dětí 

označit identifikační značkou, po každém táboře nám totiž zůstává spousta věcí, ke kterým 

se pak už nikdo nehlásí. 
 


