DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ PRO DĚTI
OBECNÉ:












teplý spacák, deka
věci na spaní (tepláky, dlouhé teplé triko,
popř. pohodlná mikina, teplé ponožky)
1x plavky
ešus, příbor, plecháček (označené)
batoh
baterka a náhradní baterie
zavírací nožík (pro starší)
2x lahev na vodu (nejlépe 0,75l)
dopisní papír/obálka/známky/adresy/pohledy
kapesné dle uvážení (cca 250,- Kč) nejlépe
ve známé peněžence se jménem uvnitř

POTŘEBY NA HRY:






psací potřeby
pastelky (pro menší děti)
uzlovačka (šňůra cca 1 metr)
šátek

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:





osobní léky, vyplněný nástupní list,
potvrzení lékaře, bezinfekčnost
průkaz pojištěnce, očkovací průkaz (stačí
kopie)
rezervní dioptrické brýle (nosí-li je dítě)

OBLEČENÍ:


















dostatek spodního prádla
dostatek ponožek
2x tlusté ponožky
kalhoty na cestu, popř. do města
2-3x sportovní kalhoty dlouhé
2x sportovní kalhoty krátké
2x svetr nebo mikina
min. 1x bunda
cca 5x tričko (krátký/dlouhý rukáv)
1 - 2 páry pevných bot
1 pár pevných bot na turistiku (pohorky),
nejlépe osvědčené
1x sandále
1 pár holinek
pláštěnka (správná velikost, neděravá) !!!
1 čepice proti slunci
pytel na špinavé prádlo

HYGIENICKÉ POTŘEBY:










2x ručník
kartáček na zuby, zubní pasta
sprchový gel, šampon
hřeben
opalovací krém
repelent (podepsaný)
toaletní papír (vybírá se)
kapesníky

Věci je vhodné řádně označit a jejich seznam dát
dítěti s sebou (připevnit na vnitřní stranu kufru).
NEDOPORUČUJEME:
cenné
předměty,
elektroniku (mobilní telefony) a exklusivní
oblečení, za případnou ztrátu nemůžeme
převzít zodpovědnost !
DOPORUČUJEME tmavší
případně starší oblečení.

barvy

oblečení,

Doporučujeme nebalit do batohu, ale kufru,
popř. sportovní tašky. Lépe se tak udržuje
pořádek. Odvoz zavazadel bude zajištěn
dodávkou. Vhodnější jsou nižší / menší kufry,
příliš vysoké nelze zasunout pod postel stanu.
Dojde-li dětem některá ze základních potřeb,
bude možné ji dokoupit a uhradit z kapesného
(obálky, známky, baterky, náhradní lahev
s pitím, pláštěnka…, nicméně ne sladkosti atp.).

Chybí nám zde něco důležitého? Přišli jste
v loňských letech na něco, co bylo vašemu dítěti
užitečné? Dejte nám vědět.



