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1x    větrovka – lehká, nepromokavá, přes boky 

1x    pokrývka hlavy – kšiltovka, čepice, klobouk, aj.1 ks        
3x    teplý svetr, nebo mikina 
4x    tepláky 
5x    kraťasy 
6x    tričko s krátkým rukávem 
6x    tričko s dlouhým rukávem  
14x  spodní prádlo    

1x    plavky 
1x    pláštěnka (neroztrhaná ) – nutné ! 
2x    silnějších  ponožek 
14x  slabších  ponožek 
 
 

Ručník 
Osuška 

Mýdlo, šampon 
Kartáček na zuby a pasta 
Hřeben 
Kapesníky – papírové – celé balení 
Pytel na špinavé prádlo 

Opalovací krém 
1x toaletní papír 
 
 
 
Spacák 
Vlastní prostěradlo - NEJLÉPE FROTE NA GUMU 

Teplé oblečení čistě jenom na spaní – tepláková souprava, šátek na krk, teplé ponožky, 
Plyšák 
 

obuv: tenisky, sandále, holinky, pevná obuv 
Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme před odjezdem překontrolovat, zda 
velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte!!!!!!!! (hlavně holinky). Vždy je lepší o jeden pár bot více, než méně. 

 
 
Plastová láhev na pití 
baterka + náhradní baterie 
batůžek na výlety 
penál s psacími potřebami 
dopisní papíry, korespondenční lístky, poštovní známky 

 

Vzhledem k plánovanému programu tábora, prosíme rodiče, aby dětem dali čisté bílé tričko 

bez potisku……. je to velmi důležité……..děkujeme za pochopení. 
 

Kapesné ve výši cca 200,-Kč. V průběhu tábora mají účastníci možnost uložit peníze u svých vedoucích, 

provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené hotovosti. 
 
 
Léky, které dítě pravidelně užívá, v dostatečném množství, podepsané a s přesným popisem dávkování 
předáte při nástupu dítěte na tábor odpovědnému zástupci – zdravotníkovi- žádné léky nesmí zůstat u 
dětí.  

 
  
Vybavení dítěte na tábor je potřeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času budou 
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou možností poničení.  
 
Adresa tábora: Tábor ranč „Vránov“, 356 01 Lomnice, okres Sokolov 
Pište prosím dětem –čekají na Vaše dopisy a pohledy, denně jezdí pošta až do tábora.  

Poštovní známky v táboře neprodáváme. 

Na tábor určitě nepatří mobilní telefon, elektronika, značkové oblečení a drahé šperky – nezodpovídáme za 
případné poškození, nebo ztrátu. Dále na tábor v žádném případě nepatří alkohol, cigarety a jiné omamné látky. 
 

 


