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Čím je vhodné dítě na pobyt v táboře vybavit?
Vhodné oblečení
Spodní prádlo, různá trička, mikiny, svetr a pohodlnou bundu pro případ nepříznivého počasí.
Podkolenky a ponožky vč. teplých. U tepláků pamatujte na jedny na spaní. Kromě tenisek a
sandálů je vhodná i pevná obuv, např. „pohorky“. Nezapomeňte na pláštěnku, gumáky,
plavky a pokrývku hlavy.
Na ježdění na koních jsou potřeba dlouhé elastické kalhoty (leginy) a pevná obuv.

Hygienické potřeby
Minimálně 2 ručníky a mýdlo v samostatné taštičce nebo zatahovacím sáčku, šampon, žínku,
kelímek + kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben, lůj na rty, krém na opalování, repelent a
papírové kapesníky.

Na spaní
Pyžamo, polštářek a pro někoho i oblíbená hračka

Další vhodné potřeby
Kapesní svítilna + náhradní baterie, podepsaná plastová lahev na pití, sluneční brýle, psací
potřeby,tašku na špinavé prádlo a malý batoh vhodný na výlet. Neplavci by měli mít plavecké
ochranné pomůcky. Vhodný je také hudební nástroj. Děti mohou poslat domů dopisy nebo
pohledy, proto je dobré, aby měly psací potřeby, známky a obálky. Při ježdění na koních je
důležitá ochranná helma. Stačí cyklistická. V autokempu je několik jezdeckých helem, ale
dětem sedí lépe ty vlastní.

Kapesné
Výše kapesného by neměla přesahovat rozumnou výši (cca. 200 až 500 Kč). Kapesné je
vhodné vložit do označené obálky.

Důležité upozornění
Tábor není vybaven pro úschovu cenností, a proto nedávejte svých dětem šperky, ani větší
finanční hotovost, audio a video přístroje ani drahé fotoaparáty a mobilní telefony. Za
případnou ztrátu, zničení nebo poškození nemůžeme ručit.

Potraviny
Děti by měly být vybaveny potravinami a pitím pouze na dobu cesty do tábora. Kvalitní
stravování je v táboře zajištěno v dostatečném množství, stejně tak je postaráno o
dostatečné množství tekutin.

Zavazadlo
Vybavení je vhodné uložit do staršího kufru nebo pevné tašky.
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