
Vybavení účastníka letního dětského 
farního tábora ve Štítarech 2020 
 
spacák, prostěradlo, polštářek 
zavazadlo (kufr, batoh) označený jmenovkou dítěte 
malý batoh na záda (na výlety) 
 
Oblečení a obuv: 
5x ponožky 
3x teplé ponožky 
spodní prádlo (dostatek) 
1x punčocháče nebo spodky 
2x nátělníky 
1x teplé podvlékací tričko 
4x tričko s krátkým rukávem 
2x mikina 
1x bunda (teplá) 
2x kraťasy 
1x tepláky 
pracovní oblečení do lesa (např. maskáče) 
1x pyžamo 
1x pokrývka hlavy 
1x plášťenka 
1x plavky 
1x přezůvky 
1x pevné boty 
1x sandále 
1x gumáky 
 
Osobní hygiena: 
kartáček a pasta na zuby 
mýdlo 
šampón, hřeben, zrcátko 
ručník, osuška  
opalovací krém 
jelení lůj 
repelent proti klíšťatům a hmyzu 
 
Další potřeby: 
láhev na pití  
3x kapesník + papírové kapesníky 
baterka (+rezervní baterie a žárovky) 
šátek (na hry) 
sluneční brýle 
psací a kreslící potřeby 
zápisník 
dopisní papír, obálky a známky 
peníze max.100 Kč 
 
Nepovinná výbava: 
Zpěvník, hudební nástroj, knížka 
 
 
Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci 
samostatně. Jistě budou potřebovat vaši pomoc a 
dohled, ale nechte je ať si sami uvědomí, co potřebují a 
kam si věci dávají. Pokud jim sbalíte sami bez jejich 
přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře 
vůbec nepoužijí, protože ani nebudou vědět, že je 
s sebou mají. 

Důležité věci podepište, zamezíte tak ztrátě. 

Po negativní zkušenosti je zákaz mít s sebou 
mobilní telefon (při porušení tohoto zákazu bude 
telefon zabaven a vrácen na konci pobytu!) 
V případě potřeby tel. kontaktu s dítětem volejte 
vedoucímu tábora. 
 
POZOR!!! Přísný zákaz nechat u dětí 
jakékoliv léky. 
Nutné léky předejte táborové zdravotnici. 
 
Při příjezdu rodiče odevzdají: 

• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

• prohlášení zákonného zástupce dítěte 

• kartičku pojištěnce (stačí kopie) 
 

Doprava na tábor bude vlastní. Sraz účastníků 
bude v neděli 26. 7. v 17:00 h. v táboře ve 
Štítarech (48°55′2.86″ N, 15°48′25.27″ E).  
Cesta do tábora je vyznačena na následujícím odkaze:  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.8043671&y=48.9183613&z=17&rc=

9kDQQxS8kJbc4dmHeAMdT6gjWg-

t&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&

ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=

%5B%5D

 
Odjezd z tábora ve Štítarech v sobotu  
1. 8. od 14:30 - 15:00 h. 
 
Adresa tábora:  Tábor Junior Štítary 
   Letní farní tábor 
   Jméno a příjmení dítěte 
          671 02    Šumná 
 
Cena za pobyt: 1 500,- Kč 
Hrazeno hotově při nástupu.  
 
Kontakt na vedoucí tábora: 
Hana Chalupová 
mob. 777 298 732 (jen v nutných případech) 
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