
Seznam věcí na letní tábor Borač pro rok 2020 
 

Do batohu: Děti s sebou musí mít batoh, do kterého se vejdou všechny tyto věci (s 
výjimkou oblečení, které budou mít na sobě). S batohem budou absolvovat 
třídenní výlet s přespáním mimo tábor. Mějte na paměti, že malé, 
šusťákové a jinak nevhodné batohy jim pobyt na táboře mohou jedině ztížit. 
Batoh prosím vyzkoušejte ještě doma na dítěti. Mladším dětem se na putovní 
výlet převáží stany i spacáky, proto se nemusí do batohu vejít. 

 

- spacák (dutá vlákna, péřový) 
- nůž (u starších dětí může být i 

sekyrka)    
- svítilna, nejlépe čelovka 
- sportovní souprava (tepláky, apod.) 
- hygienické potřeby, ručník 
- plavky 
- pevné boty 

- holínky, pláštěnka  
- šátek nebo čepici 
- provaz (uzlovák) 
- ochranný krém na opalování  
- brýle s UV filtrem 
- ešus, příbor, hrnek s uchem 
- II. turnus – jídlo na první den (první 

velké jídlo bude večere + svačina) 
 

Do kufru: Kufr musí vydržet transport na tábor a zpět, proto dbejte, aby se nemohl 
náhodně otevřít a rovněž by bylo vhodné ho označit jmenovkou dítěte. 
Doporučujeme obyčejný starší kufr, který půjde zasunout pod postel (výška 
max. 30 cm). Vyšší kufry, které se pod postel nevejdou, dětem ve stanu 
zavazí. Nezapomeňte, že II. turnus je delší než obvykle, proto na něj dětem 
nabalte větší množství spodního prádla, ponožek a dalšího nebo větší 
množství pracího prášku (na praní bude vyhrazen prostor i v programu). 

 
- svetr, mikina 
- osobní prádlo 
- ponožky 
- tenisky, sandály 
- tepláky 
- trička 
- kraťasy 
- ručník 
- kapesníky 
- prášek na praní, kolíčky 
- přenosný reflexní prvek 

- dvě roušky + obaly pro úschovu 
- malý batůžek 
- šampon na vlasy 
- šicí potřeby 
- blok, psací potřeby 
- vak na špinavé prádlo (látkový) 
- náhradní baterky 
- repelent 
- KPZ (krabička poslední záchrany) 
- osobní věci (hry, knihu, apod.) 
- boty do vody 

  
VELMI NUTNÉ: textilní nafukovací matrace na spaní i jako sportovní potřeba při 

koupání 
karimatka jako izolace od chladu a vlhkosti 
deka (prostěradlo) 

   Igelitová fólie cca. 2 x 1 m (slouží jako izolace, pokládá se pod matraci) 
   podepsaná PET láhev (o objemu minimálně 1 litr) 
 

K PROGRAMU: 1. turnus  – černé ¾ kalhoty nebo elasťáky pod kolena 
   (delší možno i ohrnout) 

 

  2. turnus  – kouzelnický plášť (kouzelnická hůlka není potřeba) 
 

NEDOPORUČUJEME: - velké nože a mačety 
- velké množství sladkostí a potravin 

  - cenné věci, šperky a velké finanční částky, elektronika 
  - mobilní telefony (není možno dobíjet ani zabránit příp. ztrátě) 
  - za cennosti, elektroniku a mobilní telefony neručíme 
  - dezinfekční prostředky (hořlavina) - na místě zajistí pořadatel 
 

 

Považujte prosím tento seznam za doporučený a pokud možno se řiďte uvedenými 
informacemi. Zpříjemníte tak pobyt na táboře svým dětem i jejich vedoucím. 
 

*) Tučně vytištěným informacím věnujte zvýšenou pozornost a toto nepodceňujte. 


