
RÁJ, ZVANÝ ČESKÝ aneb Za krásami Maloskalska 
 
         Pokyny a věci na tábor: 

 
List účastníka tábora (potvrzení bezinfekčnosti) 
zdravotní a očkovací průkaz dítěte 
průkaz pojištěnce 

 

Bez uvedených dokladů nemůže dítě odjet na tábor! 
 

PŘÍJEZD: Děti přijímáme v neděli 13. 8. 2017 od 14.00 do 15.30 
ODJEZD: Děti si můžete z tábora odvážet v pátek 18. 8. 2017 
od 16.30 do 17.30 

 

ADRESA LT:  Ubytovna TJ Sokol Malá Skála, Malá Skála – Vranové 660, 468 22 Železný Brod 
 

doporučené vybavení na tábor 
 

pohodlný turistický oděv      láhev na pití alespoň 0,7 l 
turistická obuv        malý batoh 
sportovní obuv (jako náhradní)     uzavírací krabice s víkem (na svačiny)                                        
krátké kalhoty (šortky, kraťasy)                             nůž (zavírací nebo v pouzdře) 
náhradní spodní prádlo a ponožky     kartáček na zuby, pasta 
1 x košile         ručník, osuška    
3 x triko         krém na opalování                 
svetr (mikina)         poznámkový blok + propiska                                                     
pyžamo        zásobník na turistické vizitky (pokud 
bačkory         je sbíráte – svou sbírku určitě hodně  
domácí oděv         rozšíříte) 
kapesníky         šicí potřeby  
pokrývka hlavy (klobouk, kšiltovka)     (společenská hra, karty)   
pláštěnka  (pastelky, fixy ) 
plavky              
šátek                                                        

 

Mobil není součástí vybavení táborníka - neručíme za něj – rozmyslete si, zda vám jeho případná ztráta 
stojí zato. Rodiče dostanou kontaktní číslo na mobil vedoucího. 

   
Množství oblečení je orientační – sami zvažte; nutností je určitě větší počet spodního prádla, zejména 
ponožek; Věci vytištěné proloženě jsou opravdu nutné. Krabici s víkem budeme používat denně na 
balíček na cestu + svačinu, lepší tedy bude nádoba spíš větší. Do batohu se kromě ní musí vejít láhev na 
pití, pláštěnka (i jako podložka na sezení), plavky a ručník + peněženka 
 

Na List účastníka tábora uveďte, prosím, jakékoli zdravotní připomínky včetně alergií, ale třeba také 
výchovné pokyny (můžete i na druhou stranu papíru). Tyto údaje jsou neveřejné, uložené ve složce 
vedoucího. Mohou být podstatné pro klidný a bezproblémový chod tábora a hlavně pro zdraví a celkovou 
pohodu vašeho dítěte. 
 

 
Další detaily se dozvíte na schůzce, která se bude konat v DDM Jednička                                                                          

v pondělí 12. června 2017 od 16.30. 
                 

          


