
Cooltabor z.s. – doporučená výbava na letní tábor část 1. 

DOPORUČENÁ VÝBAVA NA LETNÍ TÁBOR 

DOKUMENTY: 

 Vyplněná přihláška spolu s GDPR souhlasem

 Prohlášení o bezinfekčnosti

 Posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti

 Kartička pojištěnce (nejlépe kopie dokladu)

 Očkovací průkaz

 Obálka se jménem a kapesným

 Dokumenty: (vložte prosím do euro fólie či obálky )

Oblečení: 

 Dostatek spodního prádla

 Ponožky i teplé

 Oblečení na sportování (trička s krátkým i dlouhým rukávem, tepláky a kraťasy)

 Mikina či svetr

 Nepromokavé kalhoty a bunda

 Pyžamo

 Plavky

 Pláštěnka

 Šátek

 Kšiltovka

 Oblečení na diskotéku

 Jedno bílé tričko, které si děti pomalují či batikují

 Oblečení čitelně označte jménem. Většina dětí (i starších) si své věci nepozná,
pokud je má jinde než na sobě.

Obuv: 

 Pevné boty do terénu

 Obuv do sprchy / bazénu

 Sandály

 Sportovní obuv 2x

 Holinky

Cooltabor, z. s.  
tel.: 776 263 019, tel.: 775 649 056 
Skalice 111, 671 71 
email: info@cooltabor.cz  
web: www.cooltabor.cz 

mailto:info@cooltabor.cz


Cooltabor z.s. – doporučená výbava na letní tábor část 2. 

Hygienické potřeby: 

 Mýdlo, šampon

 Kartáček na zuby a pasta

 Ručník

 Osuška 2x (jedna k přehradě)

 Hřeben

 Kapesníky (nejlépe papírové)

 Dle vlastních potřeb tašku na špinavé prádlo

 Toaletní papír (balení)

 Repelent

 Opalovací krém

Ostatní: 

 Spací pytel a karimatka
 Prostěradlo či deka
 Batůžek na tůry (s pevnými popruhy)
 Plastová lahev na pití (alespoň 1l, stačí PETka)
 Kapesné dle uvážení
 Sluneční brýle
 Baterka
 Psací potřeby a blok

S sebou na cestu: 

 Do batůžku pití a svačinku, dle potřeby Kinedril

Léky: 
Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutno: 

 O užívání informovat v přihlášce do poznámek (jak, kolik a kdy)

 léky musí být v originálním balení, napsané na nich dávkování a podepsané

 při odjezdu léky odevzdat spolu s dokumentací vedoucímu nebo zdravotnici
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Co nedoporučujeme: 

 Rozhodnete-li se dítěti přibalit mobilní telefon, elektroniku, a drahé šperky, za
případné poškození nebo ztrátu neručíme.

 V případě potřeby je na kurzu k dispozici telefon na hl. vedoucí.
 Kapesné možno uložit u instruktorů.
 Pokud možno, ale nedávejte dětem věci větší hodnoty, elektroniku, vyšší částku

peněz a mobily.
 Kroksíky nebrat! – jsou zcela nevhodné, v lese způsobují odřeniny na čele, a hromadí

se v nich bláto. Navíc se nemusí zapínat, a dítě jim tudíž dá přednost i ve zcela
nevhodých podmínkách. Co na tom, že je venku 10 stupňů a po kotníky bahna, hlavně
když se to nemusí zavazovat. Volte raději sandále
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