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Potřeby na letní tábor Dlouhá Loučka 

Oblečení 
● dlouhé kalhoty, tepláky, kraťasy, dobré boty na výpravy, sportovní obuv, plavky, boty do vody, 

sandály, bunda, trička, prádlo, kapesníky, ponožky  
● důležité – před odjezdem kontrolováno:  

○ gumáky, pláštěnka  - dostatečně velká a pevná  
○ pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek,...)  
○ bílé bavlněné tričko na batikování 

Potřeby na spaní 
● kvalitní spacák, dostatečně velký polštář pod hlavu, velká deka nebo přehoz - vhodné je 

silnější froté prostěradlo na přikrytí matrace (rozměr matrace 200x80 cm)  
● soupravu na spaní – tepláky, mikinu, svetr, teplé ponožky, teplou čepici  

Hygienické potřeby 
● kartáček na zuby, pastu, hřeben, šampon na vlasy, ručníky  
● ochranný krém na opalování, repelent, přípravek proti klíšťatům  
● plátěná utěrka na nádobí, dva toaletní papíry, mýdlo - odevzdávají se na začátku tábora 

Ostatní 
Velkou svítící baterku, náhradní baterie, láhev na pití, sluneční brýle, notýsek, psací potřeby, provaz              
na vázání uzlů a šátek na hraní her, ramínko na oblečení, dopisní papíry, známky, adresy, malý batoh                 
na výlety, karimatku. 
 

Všechny osobní věci dejte do kufru - ideální výška kufru je 30 cm, jinak se nemusí vejít pod postel.                   
Všechno ostatní dejte do plátěných nebo igelitových pytlů, kufry i pytle označte jmenovkou. Poznačte              
dětem vhodným způsobem boty, gumáky, pláštěnky, ručníky a ostatní oblečení. Na odpoledne            
přibalte dětem svačinku – večeře bude v táboře. Dětem, které nesnáší cestu autobusem, dejte prášek               
– cesta trvá cca 2 hodiny. 
 

NEDÁVEJTE DĚTEM MOBILNÍ TELEFON A CENNÉ VĚCI 
 

Děti musí odevzdat při nástupu do autobusu:  
1. Průkaz pojištěnce ZP 
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
3. Vyplněný a potvrzený List účastníka a Doplňující údaje 
4. Vytištěná a podepsaná Přihláška, kterou před táborem obdržíte e-mailem  
 

Odjezd na tábor v den nástupu v 10:00 hod.  
● 1. a 2. turnus z parkoviště u Rychty – Dlouhá Loučka – horní křižovatka – směr Rýmařov  
● 0. turnus z parkoviště u Modré hvězdy (před ZŠ Dlouhá Loučka)  

 
Příjezd tamtéž kolem 13 až 14 hod. Zavazadla přineste až do autobusu.  
 

Upozornění: poplatky za návštěvu lékaře a výdaje v lékárně po dobu tábora hradí ze zákona zákonný                
zástupce dítěte. Připravte prosím do obálky 120 až 150 Kč, které budou použity k tomuto účelu.                
Podepsanou a zalepenou obálku odevzdejte hlavnímu vedoucímu daného turnusu společně s           
ostatními dokumenty v den odjezdu na tábor. 

www.tabordlouhaloucka.cz 
 


