
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: OBLEČENÍ: 

Pevná obuv   Pláštěnka/větrovka do deště (nepromokavá)  

Spací pytel  Bunda  

Batůžek na výlety  Dlouhé kalhoty  

Lahev na pití (min. 0,5l)  3/4 kalhoty a kraťasy  

Baterka  Tepláky/Tepláková souprava  

Pokrývka hlavy (čepice/kšiltovka/klobouk)  Mikiny/Svetry  

Hrneček nebo plecháček na pití v táboře  Trička s krátkým rukávem a tílka  

 

*všechny tyto věci jsou na táboře nezbytné! 

Trička s dlouhým rukávem  

Spodní prádlo  

Ponožky  

 
NA SPANÍ: 

   
BOTY: 

 

Pyžamo (s dlouhým rukávem a nohavicí, popř. 
tepláky a mikina) 

  Pevná obuv (na výlety a na běhání)  

Botasky/Tenisky  

Silné ponožky  Sandále/Žabky/Boty do vody  

Spací pytel a vlastní prostěradlo  Přezůvky do chatky (děti mají nejraději crocsy)  

Oblíbený polštářek nebo plyšák  Nepromokavé boty/Holinky  

Vlastní četba   

 

*polštář a povlak na polštář bude dětem k dispozici 

 

 
HYGIENA A KOUPÁNÍ: 

   

 

OSTATNÍ: 

 

Plavky   Kapesné  

Ručník k vodě  Repelent  

Ručník na osobní hygienu (na obličej a na tělo)  Léky, které dítě užívá  

Kartáček na zuby a pasta  Krém na opalování  

Sprchový gel a šampon  Papírové kapesníčky  

Hřeben  Hudební nástroj  

Mýdlo  Dopisní papír, obálky, známky  

*toaletní papír i mýdlo na ruce bude k dispozici, další hygienické 

potřeby si připraví každý sám podle sebe 

Poznánkový blok, tužka  

Pastelky, fixy  

 

Je potřeba myslet na zdraví vašich dětí a přibalit jim 

pokrývku hlavy, lahev na pití a opalovací krém, aby i na 

sluníčku byly chráněny! 
 

Je potřeba předvídat i mnoho deštivých dnů, proto je 

třeba dětem přibalit nepromokavou bundu a boty a 

znásobit počet věcí do chladnějšího a deštivého počasí! 

 

Budeme rádi, když dětem přibalíte hudební nástroj! 
 

Zabalte dětem dopisní papír, obálky a známky, ať Vám 
mohou poslat dopis! 

 

Dejte dětem kapesné v rozumné výši - cca 200,- až 300,- Kč! 

Tento seznam doporučeného vybavení je odškrtávací, abyste na nic nezapomněli :) 

 

Libor Sita, tel: 606 811 985 

 

Asterion - LDT, z. s. 

IČ 07520697 

Za Cukránou 858, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou 

e-mail: asterionceskydub@seznam.cz 

www: asterionldt.cz 

mailto:asterionceskydub@seznam.cz

