Doporučený seznam věcí na LDT Ranč Vránov
Oblečení na dva týdny
Spodní prádlo (nejlépe na každý den tzn. 14 dní, jinak si vaše dítko bude muset samo ručně prát)
Slabé ponožky (opět nejlépe na každý den)
Teplé ponožky 3x
Teplý svetr nebo mikina 3x
Tričko s krátkým rukávem 7x
Tričko s dlouhým rukávem 3x
Bundu (nejlépe nepromokavou) 1x
Tepláky 3x
Kraťasy 3x
Plavky
Kšiltovka či jiná pokrývka hlavy 2x
Pláštěnka
Spaní
Teplé oblečení na spaní – pyžamo nebo teplákovou soupravu
Vlastní prostěradlo (nejlépe s gumou)
Spacák
Plyšáka
Hygienické potřeby
Mýdlo, šampon
Kartáček na zuby a pasta
Ručník
Osuška
Hřeben
Kapesníky, nejlépe papírové (celé balení 10ti balíčků)
Opalovací krém a repelent
Dále dle vlastních potřeb
Pytel na špinavé prádlo
Boty
Sandále
Sportovní obuv
Holínky
Pantofle
Pozn.: Nedávejte dítěti novou neprošlápnutou obuv. Vždy je lepší o jeden pár bot navíc, než o jeden méně!

Potřeby pro táborový život
Plastová lahev na pití (alespoň 1litr, stačí PETka)
Pohodlný baťůžek
Baterka i s náhradními bateriemi
Sluneční brýle popřípadě dioptrické
Kapesné dle uvážení (doporučujeme 200,-)
Knížka, karetní hra a další pomůcky zpříjemňující pobyt a krácení volného času,kterého ale moc není
Penál s psacími potřebami
Léky
Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutno o užívání informovat vedoucího a zdravotníka tábora s kompletními
informacemi a upozorněními o léku a stavu dítěte.
Učiňte tak při předávání dítěte na tábor. Dostatečné množství léku je samozřejmostí!
Dokumenty
Potvrzení o bezinfekčnosti + potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
Kartička VZP – nejlépe kopie.
Co na tábor nepatří!
Rozhodnete-li se dítěti přibalit mobilní telefon, elektroniku, značkové oblečení a drahé
šperky, nezodpovídáme za případné poškození nebo ztrátu. Dále na tábor v žádném
případě nepatří alkohol, cigarety a jiné omamné látky!
Pozn.: Mobilní telefony si vedoucí na začátku tábora od dětí vybírají. Počítejte tedy s tím, že pokud Vám Vaše
ratolest nebude odepisovat na SMS či zvedat telefon, je s největší pravděpodobností v naprostém pořádku,
pouze bez telefonu. V případě potřeby se můžete obrátit na táborový telefon. Děkujeme za pochopení !
Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že tento seznam je pouze orientační. Věci, které budete balit proto
přizpůsobte vašemu dítěti individuálně.

Vzhledem k letošnímu programu tábora prosíme rodiče, aby dětem dali sebou oblečení ( kostým )
nebo cokoliv bude souviset s tématikou táborové hry a bílé tričko

