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 Koňský 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Pláštěnka  (nepromokavá  bunda),  pevná  obuv,  přiléhavé 
 tepláky/kalhoty,  ručník,  pokrývka  hlavy,  plavky,  láhev  na  pi�,  ochranný  krém  pro�  slunci. 
 Možné  je  využívat  vlastní  jezdeckou  výstroj.  Kapesné  dle  uvážení.  Léky  a  kapesníky.  Věci  je 
 možné uschovat po dobu tábora v místě konání. 

 Fortnite nerf live 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Vhodné  oblečení  pro  pohyb  v  přírodě,  pláštěnka 
 (nepromokavá  bunda),  plavky,  pevná  obuv,  pokrývka  hlavy,  ručník,  ochranný  krém  pro� 
 slunci,  láhev  na  pi�.  Vlastní  dětská  Nerf  zbraň  výhodou.  Kapesné  dle  uvážení.  Léky  a 
 kapesníky. Věci je možné uschovat po dobu tábora v místě konání. 

 Rybářský 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Vhodné  oblečení  pro  pohyb  v  přírodě,  pláštěnka 
 (nepromokavá  bunda),  plavky,  pevná  obuv,  pokrývka  hlavy,  ručník,  ochranný  krém  pro� 
 slunci,  láhev  na  pi�,  rybářské  vybavení  (chytá  se  na  1  prut).  Jestliže  nevlastníš  rybářské 
 vybavení,  pro  půjčíme  �  naši  výbavu.  Kapesné  dle  uvážení.  Léky  a  kapesníky.  Věci  je  možné 
 uschovat po dobu tábora v místě konání. 

 Sportovní 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Vhodné  oblečení  pro  sport,  pláštěnka  (nepromokavá  bunda), 
 plavky,  pevná  obuv,  pokrývka  hlavy,  ručník,  ochranný  krém  pro�  slunci,  láhev  na  pi�.  Kapesné 
 dle uvážení. Léky a kapesníky. Věci je možné uschovat po dobu tábora v místě konání. 

 Na ostrově pokladů 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Vhodné  oblečení  pro  pohyb  v  přírodě,  pláštěnka 
 (nepromokavá  bunda),  plavky,  pevná  obuv,  pokrývka  hlavy,  ručník,  ochranný  krém  pro� 
 slunci,  láhev  na  pi�.  Vlastní  téma�cké  oblečení  výhodou.  Kapesné  dle  uvážení.  Léky  a 
 kapesníky. Věci je možné uschovat po dobu tábora v místě konání. 

 Summer paradise 

 Co  si  vzít  s sebou:  Malý  batůžek.  Vhodné  oblečení  pro  sport  a  pobyt  v  přírodě,  poslední  den 
 kostým  pro  vyhlášení  MISS/MISTER  summer,  pláštěnka  (nepromokavá  bunda),  plavky,  pevná 
 obuv,  pokrývka  hlavy,  ručník,  ochranný  krém  pro�  slunci,  láhev  na  pi�.  Možné  je  využívat 
 vlastní  dětskou  kosme�ku  (šminky,  malovátka).  Kapesné  dle  uvážení.  Léky  a  kapesníky.  Věci  je 
 možné uschovat po dobu tábora v místě konání. 
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