
VYBAVENÍ na tábor INDIÁNSKÉ LÉTO 2017  

pořádaný zapsaným spolkem PALUČINY  15. 7. – 29. 7. 2017 
 

CO DĚTI MÍT MUSÍ: Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře 

Prohlášení o bezinfekčnosti vystavené rodiči 

Kartičku zdravotní pojišťovny 

 

Hygiena: 2 toaletní papíry, hygienické potřeby, alespoň 3 ručníky, sáček na 

špinavé prádlo 

sluneční brýle, krém na opalování, plavky 

repelent proti klíšťatům (proti komárům, vosám dle uvážení) 

 

Stravování: příbor, hrneček, 2 utěrky 

PLASTOVÉ LAHVE S LIMONÁDAMI NEVOZTE – PITÍ JE NA 

TÁBOŘE DOSTATEK 

 

Spaní: prostěradlo nebo deku na matraci do stanu, spacák, polštářek, plyšáka, 

bavlněné pyžamo nebo triko 

BATERKU – kvalitní, s náhradními bateriemi,    

 

MOBILY SKUTEČNĚ NA TÁBOR NEPATŘÍ – volat mohou děti kdykoli 

z telefonu hlavní vedoucí 

 

Oblečení: 
botasky, sandály s páskem přes patu (pantofle jen do tábora), holínky, pláštěnku 

dostatek spodního prádla (ideální na každý den), ponožky a kapesníky, 

asi 4 trička, jedno s dlouhým rukávem, mikinu nebo svetr, tepláky, kraťasy, 

nepromokavou bundu, čepici, šátek, k ohni je dobré pončo ze staré deky 

LÉPE JE VŠEHO MÉNĚ A RADĚJI PO TÝDNU VYMĚNIT 

starší malou deku nebo karimatku na ležení na louce 

 

CO SE MŮŽE HODIT:    
Šití, nůžky, fixy, zbytky kůžiček, bavlnky, korálky, foťák, kytara, flétna 

 

CO BY NEMĚLO CHYBĚT: 

Kapesné (stačí 200,-Kč), adresy těch, kterým děti budou psát, batůžek na výlety, 

lahev na pití na výlet, černé nebo tmavě modré tričko na techniku odsavování a 

zdobení textilním fixem, kvalitní nabroušený KAPESNÍ NŮŽ 

 

NAŠE ADRESA: LETNÍ TÁBOR PALUČINY, 538 03 ÚHERČICE 

Na náš tábor doporučujeme indiánskou halenu, šaty ušité z přírodního materiálu 

(např. staré prostěradlo, velké triko, ubrus apod.), které nosíme jako pracovní 

oblečení. Zdobení oděvu je součástí činnosti na táboře.  



ČÍM BYSTE NÁM POMOHLI? 

- darem některých potřebných věcí pro činnost na táboře, např. velké pevné 

pytle na odvoz odpadu, prostředek na mytí nádobí, plachty s kovovými oky 

zelené, doma vyřazené nečalouněné dřevěné židle – lépe je předem se domluvit 

- finančním darem jakékoli částky jako příspěvek na zakoupení nových 

molitanových matrací s potahem do stanů či dovybavení venkovní jídelny –  

předem bychom se dohodli o smlouvě o daru 

Děkujeme za sebemenší pomoc. 


