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 seznam základního vybavení dětí tábora Bartoška 
 MINIMALIZUJTE POČET A VELIKOST ZAVAZADEL, DĚTI SE S NIMI NEVEJDOU DO CHATEK  
 
 Děti se pohybují v přírodě, nezapomeňte vybavení pro případ deštivého počasí. 
 Nedávejte dětem na tábor cenné věci. 
 Vybavení uložte do ZAVAZADLA, KTERÉ SE VEJDE POD PALANDU. 
 Zavazadlo označte visačkou se jménem dítěte, zajistěte proti otevření, nekódujte. 
 Pokud chcete zvýšit šanci, že se dítě vrátí se vším, co jste mu zabalili, 
 OPATŘETE VYBAVENÍ PŘÍJMENÍM ČI INICIÁLAMI.  
 Takto vybavené zavazadlo má naději vrátit se s původním obsahem, 
 ZVLÁŠTĚ MALÉ DĚTI SI VĚCI NEPOZNAJÍ. 

 
 OBLEČENÍ      HYGIENA 
 

 spodní prádlo      kapesníky 
 ponožky, podkolenky, punčocháče   ručníky, osuška 
 trika       kartáček na zuby, pasta 
 souprava na spaní     mýdlo 
 tepláková souprava     šampon, hřeben 
 kalhoty, kraťasy, trenýrky     krém proti slunci 
 svetr, mikina      prostředek na praní 
 větrovka, bunda      sáčky na špinavé prádlo 
 sportovní oblečení     repelentní přípravek! 
 pokrývka hlavy!      přípravek proti klíšťatům! 
 pláštěnka!      NEOČKOVANÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ -  
       1 BALENÍ B KOMPLEX FORTE  
 
  BOTY       SPORT 
 

 pohodlné pevné turistické boty    plavky 
 gumové holínky nebo nepromokavé boty   neplavci povinně plovací vesta!!! 
 letní boty, sandále     pingpongová pálka (chcete-li, máme) 
 sportovní obuv, tenisky     tenisová raketa, míče (chcete-li, máme) 
 boty do vody      badminton (chcete-li, máme) 
 frekventované boty ve více párech!!!   další dle zálib (neberte koloběžky a prkna) 
 
  NUTNÉ VYBAVENÍ     DALŠÍ 
 

 SPACÍ PYTEL TEPLÝ    sluneční brýle  
 NEBRAT POLŠTÁŘ - DÍTĚ DOSTANE!  psací potřeby 
 karimatka                 hudební nástroj (chcete-li) 
 ešus, lžíce      něco na čtení (chcete-li) 
 nerozbitný hrnek!!!     oblíbené drobné hry (chcete-li, máme) 
 kapesní svítilna, náhradní baterie    vitamíny, antialergeny a další 
 malý batůžek, ledvinka     zvláštní léky a přípravky, které dítě potřebuje, 
 malé děti pohledy se známkou a zpáteční adresou  pokud nejsou ve vybavení naší lékárny 
 
 KAPESNÉ DLE VAŠEHO UVÁŽENÍ 
 

 minimálně však 20.- Kč na den = 450.- Kč 
 chcete-li, můžete peníze uložit u vedoucího, který je na požádání dítěti vydá 
 ZA PENÍZE, KTERÉ NEJSOU ULOŽENY U VEDOUCÍCH, NERUČÍME - MALÉ DĚTI PENÍZE ZTRÁCEJÍ! 
 těšíme se na Vás! 


