
 Seznam věcí na pionýrský tábor 

 
Položky vyznačené tučně jsou povinnou součástí vybavení účastníka tábora 

 

 

Výzbroj: spací pytel, deka, batoh na výlety, baterka, nůž (zavírací nebo 

v pouzdře), plechový nebo umělý hrnek s ouškem na pití, pytel na špinavé 

prádlo, umělohmotnou láhev na vodu, pastelky, blok, tužku, knihu. 

 

Výstroj: (uvedené množství je pouze doporučené, záleží na individ. potřebách 

každého účastníka). 

8-10       spodní prádlo 

2             teplé ponožky 

8-10     obyčejné ponožky 

2              mikiny  

3           teplákové soupravy 

3             trička, kraťasy 

1-2 kompletní oblečení na spaní: teplé ponožky, punčocháče nebo 

tepláky, nátělník, svetr nebo mikina. (doporučujeme toto oblečení 

dětem před odjezdem označit, ukázat) 

1 !!! holínky  !!!           

1            sandále 

1              pokrývka hlavy proti slunci u alergiků také sluneční brýle 

1 sportovní obuv 

1 pevná turistická obuv 

1 !!! pláštěnka !!! 

1-2       plavky 
1 šusťáková bunda (teplejší) 

  

 

Hygienické vybavení: mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby, 

hřeben, ručníky (2-3), opalovací krém s UV-filtrem, papírové kapesníky, 

repelent proti klíšťatům a komárům dostatečně účinný , pomáda na rty, u 

starších 12-ti let deodorant . U děvčat nutné hygienické potřeby. 

 

NUTNÉ !!! 

Průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopie 

 

Doporučené kapesné ve výši cca 100,- Kč ( v průběhu tábora mají účastníci 

možnost uložit peníze u hospodáře tábora, provozovatel neručí za ztráty 

neuložené hotovosti). 

 

Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se 

naprostou většinu času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít 

především starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, 



kterou je dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme 

nevybavovat dítě novou obuví (především  turistickou) a před odjezdem na tábor 

překontrolovat, zda velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte. 

 

Veškeré vybavení v kufru nebo ve vhodném batohu. Seznam věcí s sebou. 

Veškeré věci popsány jménem. Případné další vybavení připište na seznam. 

Má-li Vaše dítě léky, je třeba je odevzdat i rozpisem dávkování. Znovu 

upozorňujeme na nevhodnost cenností jako například zlaté šperky a elektronika. 

Provozovatel tábora neručí za jejich případná poškození a ztráty. 

 

Poznámka: 

Spací pytel je možné zapůjčit u pořadatele tábora 

 

Každý účastník tábora je pojištěn pro případ úrazu u „Generali Pojišťovna 

a.s.) 
 

  

 

Informace (užitečné rady) z předchozích táborů. 

- baterku (svítilna) doporučujeme LED 

- repelent  je důležitý účel použití „Na komáry, klíšťata a mochničky 

(tiplice)“.   

- nové oblečení doporučujeme před táborem vyprat (nechutnají tolik 

hlodavcům) 

- na cestu není zapotřebí dávat  svačinu, musíte počítat s tím, že děti přijedou 

na tábor  v odpoledních hodinách. Večeře je v 19,00 hod. (řízky, obložené 

housky apod. končí ve většině případů v koši). Doporučujeme radši ovoce 

(jablko), sušenky, bonbóny. (pozor na banány v horku se v batohu roztečou a 

z černají).    


