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šusťáková bunda, svetr, mikina, tričko s dlouhým rukávem, tričko s krátkým rukávem, nátělník
(košilka), kšiltovka, šátek na hry či krk
dlouhé kalhoty, tepláky, legíny, něco z toho v případě Jezdeckého tábora vhodného na jízdu na koni
(rajtky, dlouhé elastické kalhoty přiléhavého střihu), případně pásek
kraťasy, plavky
čisté ponožky a spodní prádlo nejlépe na každý den, může se hodit i několik párů teplých ponožek
oblečení na spaní, SPACÁK, POLŠTÁŘEK, DEKA případně i izolační podložka pro venkovní
posezení
obuv na sport nebo jiné pevné boty fixující kotník, holínky (bude-li pršet, budou se opravdu hodit),
sandály, kartáč či hadr na boty
hygienické potřeby: hřeben, šampon na vlasy, mýdlo, pasta a kartáček na zuby, kapesníky, krém,
ručník, osuška, kelímek, jelení lůj, toaletní papír …
osobní léky, náhradní dioptrické brýle (pokud je dítě nosí)
sluneční brýle, opalovací krém s vysokým faktorem (SPF alespoň 30 – 50), repelent
láhev na pití, 1 pláštěnka z umělé hmoty po kolena či tzv. nepromokavá bunda, batůžek na cesty
oblíbená kniha či hračka, plyšák, karetní hra
blok a psací potřeby, pastelky, zápisník, baterka s náhradními bateriemi
kytara, flétna či jiný hudební nástroj (kdo umí hrát)
drobné kapesné, známky na pohled
kopie zdravotního průkazu (viz. zdravotní dotazník)
seznam věcí, které dáváte dítěti na tábor a vše zabalit do vhodného zavazadla, nejlépe do jednoho
kufru (s výjimkou batůžku na cesty)

PROSÍME, NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR DĚTEM NEDÁVEJTE CENNÉ PŘEDMĚTY A
ZAJISTĚTE, ABY U SEBE NEMĚLY ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ!!! V PŘÍPADĚ JEZDECKÉHO
TÁBORA MUSÍ MÍT KAŽDÉ DÍTĚ POVINNĚ VLASTNÍ JEZDECKOU VÝBAVU SPLŇUJÍCÍ
VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY!!!
Pokud si dítě na tábor vezme jakýkoli cenný předmět a zde se poškodí nebo ztratí, upozorňujeme Vás, že za
tyto cenné předměty neručíme a jejich ztrátu nenahrazujeme.
Kontaktní telefon po celou dobu letního dětského tábora je
+420 702 096 065
Adresa pro zasílání pohledů a dopisů:
Barokní statek Benice, LDT
Benice 1
257 44 Chrášťany

