
Povinné minimální vybavení na tábor Pecka 2022
● spací pytel, polštářek
● prostěradlo (na matrace)
● tepláky (alespoň 4-5ks)
● kraťasy, tříčtvrťáky (alespoň 4ks)
● teplé mikiny (alespoň 4ks)
● nepromokavá šusťáková bunda
● trička s krátkým a dlouhým rukávem (alespoň 8 ks)
● spodní prádlo (MINIMÁLNĚ 16 ks)
● věci na spaní - pyžamo nebo slabší tepláková souprava (alespoň 2 ks)
● teplé ponožky (alespoň 2 páry)
● ponožky, podkolenky (MINIMÁLNĚ 16 ks)
● ručník, osuška
● utěrka (2 ks)
● hygienické potřeby (sprchový gel, šampón, hřeben, kartáček na zuby, zubní
● pasta, pohárek z umělé hmoty, krém na opalování, fenistil)
● kovový ešus (2 nádoby + víčko), vidlička, nůž, lžíce, lžička
● nerezový hrneček, kapesní nůž, láhev na pití
● pevná sportovní obuv - plátěnky, botasky (alespoň 2 ks)

○ boty do vody, případně botasky pro tento účel, sandále ani crocsy nejsou
boty do vody

● sandále (1 ks)
● vysoké holínky (1 ks)
● pláštěnka - ne jednorázová (1 ks)
● pokrývka hlavy (např. kšiltovka) 1ks, šátek (1 ks)
● plavky (1 ks), sluneční brýle (1 ks)
● psací potřeby, zápisník, alespoň 7 dopisních známek + obálek/pohledů,
● kvalitní baterka - čelovka, menší batoh na výlety, toaletní papír, papírové

kapesníky,
● Kapesné (přibližně 100-200Kč), drobné hry či kniha
● léky (pokud je dítě pravidelně užívá) - oznámit vedoucímu či zdravotníkovi
● černé tričko - jednotící prvek celotáborové hry

Vážení rodiče,
toto je minimální vybavení, které Vaše dítě potřebujete na tábor. Uvážíte-li, že jsou
potřeba další věci, můžete je přibalit.
Počítejte však s tím, že vše je ideální zabalit do většího staršího kufru, který má Vaše
dítě ve stanu na podlážce pod postelí, což je jediný úložný prostor ve stanu.

Výška zavazadla by neměla překročit 40 cm. Ze zavazadle berou děti věci pravidelně,
proto není vhodné mít na tábor tašku s malým otvorem nebo dokonce krosnu.


