
SEZNAM  VĚCÍ 
 

 Není uváděno množství, záleží na individuálních potřebách každého. 
 Věci označené vykřičníkem jsou nezbytně nutné! 

 
trička, spodní prádlo 

15 ks (3. běh 8 ks) - slipů, kalhotek!! 
15 ks (3. běh 8 ks) ponožek 
silné teplé ponožky 
termoprádlo 
plavky, případně nafukovací kruh apod. 
pyžamo nebo slabší tepláková souprava 
tepláková souprava 
kalhoty  
šortky 

pokrývka hlavy !!!!! 

 

 
lehká sportovní obuv - tenisky 
pevnější boty na výlety (pohorky, trekové boty) 
sandály (nejsou podmínkou) 

holinky !!!  JSOU NUTNÉ 
pláštěnka !!! JE NUTNÁ 
nepromokavé oblečení 
svetr  
bunda  
kapesníky 

  

Hygienické potřeby (dejte dohromady do jednoho závěsného sáčku, který si děti pověsí na háček):  
mýdlo v krabičce, hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, kelímek na vodu, žínka,  
šampon, krém na opalování s ochranným filtrem 

+ 2 ručníky s poutky 
+ B-komplex proti klíšťatům 
+ repelent proti obtížnému hmyzu    
+ sluneční brýle 
+ pro dívky hygienické potřeby  

V denním režimu tábora je pamatováno na pravidelné mytí. Řada dětí se však neumí mýt, nemá tento pravidelný 
návyk zažitý z domova – proto žádáme rodiče, aby své děti v tomto smyslu na tábor připravili. V silách vedoucích je 
upozornit děti na čas mytí, nikoliv je to učit. Přesvědčili jste se, že právě vaše dítě je v tomto smyslu dobře 
připravené? 
Dále:  

• hudební nástroj (na který dítě hraje) 

• nůžky 

• zavírací nůž (ostrý!); (3. běh není nutné) 

• škrabku na brambory 

• KPZ (krabička poslední záchrany - nitě, jehly, 
provázek ...) 
prádelní šňůra a 5 kolíčků na prádlo 

• 2 staré utěrky  

• 1.a 2. běh: batoh na dvoudenní putování 
/musí se do něj vejít minimálně: spacák; 1 pár 
náhradních bot; bunda; svetr…/ 

 

 

 

 

• Propiska, tužka, pastelky, psací blok, kniha, hry, 
tenisák, vhodné desky na diplomy, korespondenční 
potřeby včetně dostatečného množství poštovních 
známek (malým dětem nadepište adresy na 
obálky a pohledy!!!) 

• kapesné cca 300,- Kč (raději ve dvacetikorunových 
mincích), drobné mince dejte dětem, pálku na 
stolní tenis + míčky 

• pracovní šátek 

• 2 ramínka na kalhoty a šaty 

• baterka + náhradní baterie 

Na program:   -štětce (1 plochý 3-5 mm a 1 kulatý č. 10) 
   -bílé tričko, které bude možno batikovat nebo jinak výtvarně vylepšovat 
   

Výrazně podepsané:    lžíce a lžička !! 
 podepsaný porcelánový hrnek s ouškem! (obsah minimálně O,25 litru - ne  menší)  
 láhev na pití !! 

 Dobře označený spací pytel !! + malý polštářek + teplá deka + karimatka!!  

 Ptáte-li se, zda přibalit: fotoaparát, hodinky, budík, kulíška na spaní - odpovídáme ano. 

 Ptáte-li se, zda přibalit: mobilní telefony, rádia, digitální hry a podobné zvrhlosti civilizace - 

odpovídáme v žádném případě! 
Věci zabalte do kufru (batohu) a zevnitř připevněte seznam věcí. 

 LIST ÚČASTNÍKA  
(Odevzdává se při odjezdu.) 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………….narozen (a) …...……………………… 
 
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Upozornění rodičům. Tento list vyplňte s maximální odpovědností, abyste předešli zbytečným 
úrazům a tragickým událostem! 
 
Upozorňuji u svého dítěte na:  
 
....................................................……………....................................……………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
alergie na:  
........................................................................................................................................…………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
dítě užívá léky (včetně dávkování): 
  
 ...................................................................................................................................................................  
 
...........……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je plavec:   ano  -  ne,  uplave  ........................... …. m.    Značka na věcech:      
 
Jazykové znalosti: 
...............................................................................................……………………………………… 
  
Spojení na rodiče (zástupce) v době tábora (adresy + telefony): 
 
 ................................................................................................................................................................... ......... 
 
 ................................................................................................................................................................... ......... 
 
Různá sdělení vedoucím tábora (dřívější odjezd z tábora, samostatný odchod bez doprovodu po 
příjezdu z tábora nebo odchod s jinou pověřenou osobou, změny oproti údajům uvedeným v přihlášce 
adresy, telefony, zdravotní pojišťovna apod.) : 
 
 ................................................................................................................................................................... ........ 
…….................................……………………………………………………………………………………… 
 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte:  
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky 
akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a nemá příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená 
teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. a okresní hygienik ani ošetřující lékař 
mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do 
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny 
žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.  
Není mi známo, že dítě má vši! 
Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora od ....……...... do ..……......... 2023. 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 
Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve 
všem pokynům pracovníků tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i 
vyloučením a předčasným odjezdem z tábora na náklady rodičů. 
(Toto prohlášení a sdělení musí být platné v den odjezdu na tábor.) 
 
 
 
V .................……... dne ...... …………………. ……………………………………………………… 
 podpisy zákonných zástupců dítěte 

 

 


