
 

        

  

     Vybavení na tábor 2020 

http://www.poutnicihk.cz 

 

 
 

Oddílový kroj: skautská košile, šátek + turbánek (pouze ti, kteří už slibovali), dlouhé kalhoty, 

šortky (jednobarevné, neotřepené), oddílové tričko 

 

Vybavení vzhledem k současnému stavu epidemiologické situace: 

1 – 2 roušky  

pro případ, že bychom chtěli opustit prostor tábořiště 

 

Táborový kostým: 

bílá košile, černé kalhoty, sluneční brýle, malá vodní pistole, chlapci navíc motýlka, 

nebo černou kravatu 

 

Na výtvarnou aktivitu: 

bílé tričko (pozn.: v rámci táborového výtvarného workshopu bude tričko obarveno!) 

 

Výstroj: dlouhé plátěné kalhoty, pracovní košile, nepromokavá bunda, pláštěnka, pokrývka 

hlavy, spodní prádlo na výměnu, tepláková souprava, svetr, 4 trička s krátkým rukávem, 1 

tričko s dlouhým rukávem, šortky, plavky, slabé ponožky na výměnu, 2 silnější ponožky, pevné 

boty (pohorky), sportovní obuv, holínky, boty do řeky, sandále 

 

Na celotáborovou hru: 10 - 20 papírových škrobových míčků (na táboře bude možnost si míčky 

vyrobit - v tom případě postačí dostatek novinového papíru) 

 

Hygienické potřeby: hřeben, kartáček na zuby + pasta, mýdlo, šampón, krém na opalování, 

toaletní papír, kapesníky, 2 ručníky, 10 kolíčků na prádlo, repelent, (prášek na praní, prádelní 

šňůra) 

 

Jídelní vybavení: 3dílný ešus (označen), lžíce, plecháček, láhev na vodu (1,5l ), zavírací nůž, 

starší utěrka, hadr na stoly (vše v plátěném sáčku cca 30 * 40 cm na zavěšení do jídelny) 

 

http://www.poutnicihk.cz/


Na spaní a výlety: spacák, teplé oblečení na spaní, deka, (polštářek), karimatka, (nafukovací 

matrace – třeba i na sjíždění vody), do stanu látkový kapsář, batůžek na cesty, igelit pod kufr 

(cca 2 * 1,5 m) 

 

Další vybavení: hudební nástroj, baterka, vandrovka, KPZ, uzlovačka, psací potřeby, pastelky, 

trhací blok, stezky (vlčat, světlušek, skautů a skautek – podle věku), bavlněný šátek, šitíčko, 

ramínko na košili a kalhoty, klubko silnějšího provázku cca 5 m (např. bavlněná prádelní 

šňůra), brýle proti slunci, krém na boty, adresy příbuzenstva (známky a pohledy možno koupit 

na táboře), kapesné v peněžence 

 

Potřebná zdravotnická dokumentace 

 

 

Po příjezdu na tábor je nutné odevzdat zdravotníkovi:  

1. očkovací průkaz 

2. kartičku pojišťovny dítěte 

3. Prohlášení o bezinfekčnosti s datem podpisu 1 den před zahájením akce 

4. osobní léky (pokud dítě nějaké léky pravidelně užívá)  

5. řádně vyplněný Zdravotní dotazník 

 

 Bez těchto dokumentů se nebude moci Vaše dítě skautského tábora zúčastnit. 


