
Seznam věcí na prázdninový pobyt u moře 

Před odjezdem rodiče odevzdají u autobusu: 

1 platný cestovní pas dítěte (platný nejméně 3 měsíce před uplynutím doby platnosti), nebo OP  

2 cestovní pojištění   

3 evropský průkaz zdravotního pojištění  

4 obálku se jménem dítěte a odsouhlasenou částkou peněz na výlety a kauci (viz „Info pro rodiče“)  

5 obálku se jménem dítěte a částkou peněz kapesného (týká se jen menších dětí)  

6 léky a informace o jejich užívání, informace o alergiích (vše do igelitového pytlíku se jménem)  

7 potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení o zdravotním stavu dítěte -podpis rodičů ( formulář  

na webu v sekci „Tiskopisy “ ) 

 

8 „Táborový řád“ podepsaný dítětem i rodičem (zák.zástupcem) – (formulář v sekci „Tiskopisy“)  
 

Pro cestu autobusem - zvolit pohodlné oblečení: 

1 šusťákovou soupravu, sandále ( nazouváky ), kraťasy + tričko na dopoledne  

2 batoh ( malý )  

3 nafukovací polštářek, malá deka  

4 vlhčené ubrousky na cestu  

5 jídlo a pití na cestu ( volte jídlo bez měkkých salámů, začínáme večeří )  

6 kapesné do autobusu na občerstvení v Kč  
 

Obsah cestovní tašky (nebo kufru)-malé rozměry, vzhledem nakládání busu potravinami, sportovním  

a dalším pracovním materiálem 

1 tričko bílé bavlněné s dlouhým rukávem 1x 

2 spodní prádlo 6x 

3 ponožky ( 1x teplé ) 4x 

4 tričko s krátkým rukávem 4x 

5 plavky 2x 

6 pyžamo 1x 

7 kraťasy 2x 

8 mikina s dlouhým rukávem 1x 

9 kalhoty nebo šusťáky dlouhé 1x 

10 čepice kšiltovka 1x 

11 plážovky 1x 

12 botasky ( tenisky ) 1x 

13 boty do vody (není nutné, jen doporučeno!) 1x 

14 ručník, osuška, utěrka 1x 

15 ložní prádlo ( prostěradlo, povlečení na peřinu, povlečení na polštář ) 1x 

16 sluneční brýle 1x 

17 toaletní potřeby ( zubní pasta, kartáček, mýdlo v krabičce, hřeben, žínka, toaletní papír,  

obyčejný krém, papírové kapesníčky 5x-ne klasické ! kolík na prádlo 6x ) 

 

18 opalovací krém ( min. faktor 20 ), krém po opalování nebo sprej ( Panthenol ), Zyrtex na  

lékařský předpis, Zodak 

 

19 taška k moři – NE igelitová ! 1x 

20 podložka na pláž 1x 

21 koupací čepice plátěná (ne gumová !) - nutná pro vstup do bazénu a do aquaparku 1x 

22 nafukovací kruh, rukávky ( menší děti ), balon, jiné vodní hračky, lehátko….  

23 brýle do vody s dýchací trubicí, ploutve, ( není podmínkou )  

24 potřeby na písek (kyblík, lopatka, vodní hračky, stříkačky)  

25 psací potřeby ( tužky, fixy, pastelky, strouhátko, blok A4 )  

26 plastovou láhev 0,5 l ( 2x ), práškové pití ( tang, vitacit ), sladkosti ( ne čokoládové )  

27 plyšáka (menší děti)  

28 drobné společenské hry, hračky, starší děti si mohou vzít zábavu přiměřenou věku  

29 pláštěnka do deště 1x 

30 kapesné přiměřeně věku ( na výlety, dárky, pohlednice, známky , zmrzlinu, sladkosti apod.)  

 


