
      

Doporučený seznam věcí na tábor 

 

Na cestu a do batůžku: 
o pohodlnou obuv 

o pití 

o malou svačinu (po příjezdu je oběd) 

o oblečení dle počasí 

o mikinu nebo větrovku 

Oblečení na 14 dní 
o 7x tričko s krátkým rukávem (můžete přibalit tílka) 

o 3x tričko s dlouhým rukávem 

o 1x pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk), sluneční brýle 

o 2x spací oblečení (teplé pyžamo) 

o 3x kraťasy 

o 3x dlouhé kalhoty 

o 3x mikina 

o 16x spodní prádlo 

o 16x ponožky (vhodné mít ponožky i spodní prádlo navíc) 

o plavky 

o 2x bunda (větrovka, softshellová – nenahrazují pláštěnku) 

o kvalitní pláštěnka! 

Hygienické potřeby: 
o kartáček a pasta na zuby 

o mýdlo/sprchový gel a šampón na vlasy 

o hřeben 

o 2x ručník (do sprchy) 

o osušku/ručník vhodný k rybníku 

o kapesníčky 

Základní vybavení: 
o spacák (do chatičky se vejde i plyšový parťák, či oblíbený polštářek)  
o jídelní souprava (ešus) 

o příbor (podepsaný) 

o hrníček s rukojetí (nerozbitný) 

o láhev na vodu (na výlety)  

  



      

Obuv: 
o holínky (základ komfortu dítěte v dešti) + dlouhé ponožky 

o pevná turistická obuv 

o tenisky 

o sandály (otevřené boty) 

Ostatní: 
o látkový pytel na špinavé prádlo  

o funkční baterka! + náhradní baterie 

o psací potřeby a blok 

o šátek na hry (zavázání očí apod.) 

o repelent proti hmyzu 

o opalovací krém 

o přibalit můžete rukávky či kruh do vody 

o kapesné (doporučeno 600Kč) 

o poštovní známky a dopisy/pohledy (doporučujeme táborníkům nadepsat adresy) 

o přibalit můžete karty, menší hry, hudební nástroj, knížku apod.  

 

Přestože jsou tábory v létě, jsme v podhůří Jizerských hor a počasí se může rychle měnit. 

Myslete prosím na to, že některé dny může být chladněji a pršavo. V tyto dny jsou chladnější 

i noci, myslete na toto prosím při balení. Z toho důvodu jsou holínky a pláštěnka nutným 

vybavením táborníka.  

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit, aby měly děti své věci podepsané, či nějak označené. 

Nebalte dětem na tábor cennosti, či zbytečnou elektroniku (př. chytré hodinky). Děti by je 

mohly zničit, či ztratit.  

Děkujeme, tým Ferďáku 😊  


