
UŽITEČNÉ INFORMACE 
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 

DŮLEŽITÉ!  
Uvědomte si, prosíme, že noční teploty jsou za jasných nocí z důvodu blízké řeky opravdu nízké i v jinak teplém létě. 
Dítě také nižší teploty snáší mnohem hůře než dospělý. Dětský stan je navíc kvůli komfortu poměrně velký, a tudíž se 
hůře „zadýchá“. Věřte, že nekvalitní spacák a tím zapříčiněné probdělé noci dokáží dítěti tábor opravdu znepříjemnit! 
Na základě zkušeností z minulých let vybavte své dítě informacemi o správném používání spacáku. 

U Vašich nejmenších dětí též doporučujeme jako zavazadlo spíše kufr. Dítě se pak ve svých věcech lépe orientuje a 
snáz si je také uklízí… 

MOBILNÍ TELEFONY 
Telefony je nejlepší nechat doma v pokojíčku. Na táboře není zavedená elektrika a není zde možnost ho dobíjet. Také 
je při příjezdu hned oddílový vedoucí vybírá a zamyká do trezoru. Na vyžádání je dítěti mobil poskytnut v poledním 
klidu, pokud by chtělo zavolat domů. 

SLADKOSTI 
Můžete zabalit dětem něco na “přilepšenou”, ale s mírou. Děti nemají přístup k lednici, takže se jim v tom teple všechno 
brzy rozteče. Nebojte se, součástí jídelníčku máme vždy i něco na zub. 

LÉKY 
Léky, pokud dítě nějaké užívá, předejte při odjezdu do rukou zdravotníka/oddílového vedoucího se jménem dítěte 
a detailním popisem, jak je nutno je užívat. Pokud je léků více, dejte je pro přehlednost do krabičky. Děkujeme! 

VŠI 
Prosím, zkontrolujte svým dětem před odjezdem vši. Pokud na táboře objevíme vši nebo hnidy, budeme Vám volat, ať 
si své dítě odvezete domů. 

POŠTA 
Neadresujte, prosím, poštu do vlastních rukou či doporučeně. Nabalte dítěti radši známky a obálky a ujistěte se, že znají 
Vaši adresu domů. 

LDT Maracaibo 
Jméno dítěte 

592 55, Bobrová 

• kvalitní spací pytel (komfort cca 0 ºC) 
• karimatka, polštářek, deka 
• baterka a náhradní baterie 
• ešus (podepsaný), hrníček, lžíce a příbor 
• pláštěnka a holínky 
• tenisky (2x), sandále (ne pantofle) 
• kvalitní obuv na výlety! 
• sportovní oděv 
• trička a kraťasy 
• oblečení na chladnější dny 
• plavky (nafukovací rukávky, je-li nutno) 
• spodní prádlo, ponožky (dostatek) 
• hygienické potřeby (kartáček na zuby, …)

• ručníky/osušky 
• kšiltovka/klobouk, ... 
• šátek (lze využít i při hrách) 
• větší batoh (na dvoudenní 

výlet, 20-40 l) 
• opalovací krém a sluneční brýle 
• repelent a kapesníky 
• láhev na pití (ne skleněná) 
• kapesné dle uvážení 
• notýsek a tužka 
• kartička pojišťovny (předloží při nástupu) 
• obálky (pohledy) se známkou a adresou 
• oblíbená kniha



DOPRAVA TAM A ZPĚT 
Prosíme, dítě přivezte na tábor v časovém rozmezí mezi 11.00–11.30 hodin. Prosíme, respektujte tento čas, ulehčí 
nám to následný chod tábora. 
Táborníka je možné vyzvednout od 14.00 hodin. Je to z důvodu toho, aby si dítě po sobě stačilo stan rozložit a 
pomohlo nám s úklidem celého tábořiště. 

Uvidíte nás ze silnice 388 mezi obcí Zvole a městysem Bobrová. Najdete nás i na Google mapách, případně skrze 
aplikaci Waze, kde jsou přesné  souřadnice - hledejte "Letní dětský tábor Maracaibo". 

DOKUMENTY, KTERÉ JE PŘI NÁSTUPU NUTNO ODEVZDAT 
• kartičku zdravotní pojišťovny 
• prohlášení o bezinfekčnosti 
• vyjádření lékaře 
• vyplněnou a podepsanou přihlášku 
• podepsaný souhlas o zpracování osobních údajů. 

Tyto dokumenty najdete na našem webu - sekce "Pro rodiče". 

Pokud tyto formuláře nebudou předány, dítě nemůže na tábor nastoupit!


	DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
	MOBILNÍ TELEFONY
	SLADKOSTI
	LÉKY
	VŠI
	POŠTA
	DOPRAVA TAM A ZPĚT
	DOKUMENTY, KTERÉ JE PŘI NÁSTUPU NUTNO ODEVZDAT

