
SEZNAM OSOBNÍCH POTŘEB TÁBORNÍKA  

NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

 
Rodiče, nezapomeňte si vzít s sebou k autobusu: 

 
1) podepsané potvrzení o bezinfekčnosti   
2) alergici lékařskou zprávu a léky s uvedeným dávkováním (+příjmení na obalu)  
 
Doporučené zavazadlo: kufr, batoh 
 

► spacák  
► prostěradlo, polštářek   
► přiměřené kapesné (kiosek v táboře)   
► batoh, láhev na vodu (plastová)   
► sluneční brýle, opalovací krém   
► repelent + proti klíšťatům   
► hygienické potřeby   

► ručník, mýdlo, toaletní papír,   
► kartáček a zubní pasta, šampon   

► pokrývka hlavy   
► plavky   
► ručník, osuška   
► dostatek spodního prádla   
► dostatek ponožek, podkolenky   
► pyžamo (tepláková souprava na spaní)   
► 2 tepláky + tepláková bunda   
► bunda větrovka   
► 2 teplé svetry  

 

► 2 kraťasy   
► 5 triček   
► 4 košile (trika s dl. rukávem, mikiny)   
► pláštěnku   
► 3 teplé podkolenky   
► kapesníky (i papírové)   
► pytel, tašku na použité prádlo (ne igelitovou)   
► holínky   
► 2. tenisky   
► nepromokavé boty (na vycházky)   
► 1 sandály   
► hudební nástroj (hudebníci)   
► psací potřeby, dopisní papír, známky.   

(adresy!)  
► kapesní svítilna + náhradní baterie   
► spínací špendlíky, šicí potřeby   
► maska na karneval (jakákoliv)   

 
► dlouhé kalhoty  

 

!!! Veškeré věci označte příjmením + sepište jmenný seznam věcí !!!  
 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ !!! (viz zkušenosti se ztrátami z 

předešlých táborů !!!). Z bezpečnostních důvodů nebudou funkční elektrické 

zásuvky v chatkách! 

 
Dále nedoporučujeme nože, kuličkové pistole, nové a luxusní oblečení, šperky a jiné 

cenné předměty, větší finanční obnosy, elektroniku (drahý fotoaparát, discman, …), 
zábavná pyrotechnika apod. 

 
Za cenné věci neuložené u vedoucího oddílu nese odpovědnost účastník tábora!!!  

V případě přistižení účastníka při užívání alkoholu, cigaret apod. bude okamžitě vyloučen z tábora!!! 
 
 

Zjistíte-li, že Vaše dítě něco zapomnělo v táboře, upozorněte nás ihned na 

botas@seznam.cz nebo tel. 608 473 911 (tábor Bonětice) . 
 

Při pozdějším ohlášení již je dohledání věcí nemožné. Nalezené věci budou vydávány po 

skončení tábora na adrese společnosti, nebude-li telefonicky dohodnuto jinak. 
 

Pavel Botek, Jabloňová 2047, 347 01 Tachov.  


