
Zvýšené požadavky na vybavení dětí v roce 2020 – hygienická opatření: 
 

• Dezinfekční gel na ruce – přestože budeme kupovat veliké množství dezinfekce na prostory, 

vybavení, prádlo, i na ruce, která bude umístěna u WC, korýtek, jídelny, marodky je nezbytné, 

aby si každé dítě dovezlo i vlastní dezinfekční gel na ruce. Stačí klidně menší cca 100-200ml 

balení, které bude mít dítě k dispozici ve stanu. 

• Roušky ideálně na gumičku – minimálně 10 textilních či jednorázových roušek na dítě 

(preventivní zásoba, pokud by bylo potřeba brát si v nějakých případech roušku). 

• Pytel/tašku na použité roušky – pouze na roušky (ne na špinavé prádlo) 

• Vlastní ručník na ruce – z důvodu hygieny nelze letos používat společný ručník na sociálních 

zařízeních 

• Povinně podepsané ešusy a další části nádobí – pokud nebude toto vybavení podepsané, 

podepíše ho vedoucí oddílu první den lihovou fixou. Nechceme ničit Vaše vybavení, zvláště 

pokud bude nové, ale je nezbytné, aby nedocházelo k záměně ešusů a dalšího jídelního 

vybavení mezi dětmi (z důvodu případné nákazy). 

• Vlastní prostěradlo – mezi turnusy budeme muset letos provádět spousta „opatření“ navíc a 

obáváme se, že bychom nestihli provést kompletní čištění a dezinfekci prostěradel. 

Doporučujeme vzít s sebou (jako vždy): 
 

• šněrovací boty  (pro vycházky do lesa) 

• sportovní obuv 

• staré tenisky, páskové sandály (pro soutěže ve vodě) 

• ponožky, spodní prádlo, kapesníky, trička, trenýrky, svetr (mikinu) 

• pláštěnku do deště (nepromokavou bundu) 

• čepici, šátek, plavky, ručníky 

• tmavé brýle, opalovací krém, batůžek (pro jídlo a pití při vycházkách) 

• kapesní svítilnu, láhev na pití, psací potřeby, kapesní nůž, kapesné cca 400 Kč 

• průkaz zdravotního pojištění (kopie), užívané léky 

• pro stravování je nutná  jídelní souprava (ešus), příbor a kelímek 

• vlastní spacák (v případě nutnosti je možné si jej zapůjčit i v táboře) 

• polštář(ek) na spaní 

• vhodné jsou hudební nástroje a fotoaparát (ne drahé), karetní hra 

• dražší oblečení označte jménem dítěte (stačí fixem) 

• pohledy, obálky, známky, baterie do svítilen si mohou děti koupit na táboře 

 
Doporučujeme nechat doma: 

• mobily 

• šperky 

• drahé hodinky 

• elektronické přehrávače 

• rybářské potřeby 

 
Nemůžeme zabezpečit jejich úschovu, a proto také nebereme zodpovědnost za jejich 
poškození, ztrátu nebo zcizení. 

  



Zde ještě grafický přehled s ukázkami 😊 

 


