
 

  
 Doporučený seznam věcí na LDT 

      
        Děti na táboře dostanou spací pytel, vložku do spacáku , deku, polštář a povlak na polštář. 

!!! Mohou však mít  vlastní spací pytel, který doporučujeme!!! 

                    kufr, batoh ( v něm vložený seznam věcí) 

                 holinky !!! (za nepromokavé se nepovažují kotníčkové botasky) 

                 pláštěnka  nutná !!!  (při dešti nestačí krátká silonová bunda  - platí hlavně u větších dětí) 

                 spodní prádlo na každý den !!! 

                 slabé ponožky na každý den !!! 

                  tenisky na ven 2x !!! 

                  pyžamo 2x (hlavně u malých dětí, které mají problém s nočním pomočováním) 

                 tepláky  4x, kraťasy 4x 

                 tričko  8x 

                 přezutí – cvičky nebo tenisky (do tělocvičny), ne totožné s teniskami  na ven  

                 šátek!, čepice!!, brýle proti slunci 

                 flanelová košile nebo mikina 2x 

                  svetr 

                 plavky, ručníky, kapesníky 

                 vlastní hrneček s ouškem z umělé hmoty 
                 větší baterku !! - malá baterka na tužkové baterie dlouho nevydrží (náhradní žárovičku, baterie) 

                 hygienické potřeby v taštičce nebo stahovacím igelit.sáčku (pasta na zuby, kartáček, mýdlo, hřeben, lůj na     

      rty,krém na obličej, krém na opalování) 

                 psací potřeby, blok či sešit, dopisní papír, známky, obálky s adresami, šitíčko, pytel nebo velká  

      igelitová taška na špinavé prádlo, hudební nástroj, láhev na pití (může být obyčejná PET láhev) 
 kapesné (stačí max. 700,- Kč – zejména u menších dětí lze odevzdat v obálce při odjezdu; částku, prosím, 

rozměňte na stokorunové bankovky)  

                    oblečení na cestu 

                 pružné stahovací obinadlo

    svačina v den odjezdu - začíná  se večeří 

                  malého plyšového mazlíčka a  dobrou náladu 

 
             Nedoporučujeme, aby si děti na tábor braly dražší šperky. Pokud si vezmou na tábor 

               mobilní telefon, tablet - nemůžeme zajistit jejich pravidelné nabíjení a neručíme za jejich                

               poškození či ztrátu. 
 

!Při balení klaďte důraz hlavně na věci v seznamu tučně vyznačené ! 

                         

                   ! Na všech platebních dokladech uvádějte námi přidělený variabilní symbol ! 

  

                                 Adresa:                    Telefonické spojení na vedoucí v době konání turnusů: 

                             LDT  Márty                                                  

                   RS Trnávka - Jindřich Müller                                     TR 2 :   737 918 545 HVT Filip Dvořák 

                            394 44  Želiv                                                 

        
                      
                

 

 

 

 

 

 


