
POKYNY a SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR   

Sraz dětí na LDT je v sobotu, 27.7.2019 v 8:30hod. na parkovišti u 

hlavního vlakového nádraží v Moravském Písku.  

Návrat potom bude v úterý, 6.8.2019 v 19hod. opět na hl. vlakové 

nádraží Mor. Písku.   

Vzít s sebou v malém batůžku jídlo a pití do večeře /svačina, oplatek, 

ovoce/, průkazka na vlak, pláštěnka, dále sáčky 2ks pro případ 

nevolnosti ve vlaku – poučte dítě, kde je má hledat….   

S tímto batůžkem pojede dítě vlakem na tábor, zavazadla popř. kufry 

pojedou zvlášť … PROSÍM OZNAČTE VŠE JMÉNEM, ať si svoje věci 

dítě potom snáze najde !  

Prosíme rodiče, ať děti na cestu mají oblečené- kluci MODRÉ 

TRIČKA, holky ČERVENÉ TRIČKO.   

Co je třeba vzít s sebou na tábor :  

* podepsanou utěrku, 5 ks kolíčků na prádlo  

*karimatka, spacák, tepláková souprava na  spaní  

*3x kalhoty, 3x kraťase  

*svetr, mikina a teplá bunda  

*6x trička, 2x triko dlouhý rukáv  

*ponožky, kapesníky, 2x ručník  

*nazouváky, botasky nebo pevné boty a gumáky – nutné !  

*pláštěnka  

*baterka + náhradní baterie do ní  

*spodní prádlo, plavky (neplavci si vezmou rukávky) ,   



*kšiltovka a šátek, sluneční brýle  

*hygienické potřeby: tekuté mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby,   

tyčinky na čištění uší, 2x toaletní papír, hřebínek, šampon na vlasy  

*krém na opalování   

*sprej proti klíšťatům a komárům  

*pastelky, fixy, zápisník, nůžky, lepidlo  

*hudební nástroj – není nutné  

* průkazka na vlak  

*dopisní papír, nadepsané obálky s adresami, nalepené dopisní známky  

*malý batůžek na výlety  

*kapesné /dle uvážení rodičů, doporučujeme cca 200,-Kč/   

Nedávejte dětem velké finanční částky, cenné předměty, mobily, 

značkové oblečení - při poškození či ztrátě za ně neručíme !!!   

Věci nutné k celotáborové hře :   

*bílé tričko  

*psací potřeby (pastelky, fixy, nůžky, štětec, temperové barvy),  

Pozor !!!  Při odjezdu je nutné u vlaku odevzdali vedoucím:   

*Potvrzení o zdravotním stavu dítěte od lékaře   

*písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte  

*podepsaný táborový řád (podepsaný dítětem)  

*ofocenou kartičku pojišťovny   



Prosíme rodiče, zda by nám přispěli do kuchyně /např. brambory, 

mrkev, zavařeniny, buchta atd…/  

Adresa tábora pro korespondenci :  

LDT  „ T.O. ZELENÁČI „  

Jméno a příjmení dítěte  

Lažany - Krasnova 10 

Vyskeř 512 64  


