
SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR – STVOLÍNKY 
 
 jídlo a pití na první den (svačina, oběd, svačina) 
 železná rezerva (polomáčené sušenky a tabulka hořké čokolády) 
 kapesné – maximálně 200,- Kč 
 karimatka, spacák, věci na spaní, dobrovolně deku na chladné noci 
 povinné věci na schůzku (zápisník, psací potřeby, papír, KPZ, uzlovačku (1,5 m), šátek), Nováčka (kdo ze skautů má) 
 ešus (podepsaný nebo označený), lžíce, houbička, utěrka, láhev na pití alespoň 1,5l 
 baterka, náhradní baterie, svíčka, zápalky 
 provázek  
 kapesní zavírací nůž 
 pláštěnka (pončo, pod které se vejde batoh) 
 hygiena – mýdlo, ručník, šampon, kartáček, pasta, hřeben, léky pro osobní potřebu, toaletní papír, kapesníky 
 opalovací krém, repelent 
 pokrývka hlavy – aby šla namáčet (NE krojová čepice), sluneční brýle 
 tričko s dlouhým rukávem a lehké kalhoty, které se mohou namočit 
 boty – botasky na výlety a hry, sandále  
 boty do vody (boty s uzavřenou špičkou, co drží na noze, např. kecky.) 
 kraťasy, trička-decentní množství 
 kalhoty, svetr či mikina 
 šusťáková bunda a kalhoty (lehké) 
 krojovou košili (kdo má), krojové tričko, šátek, turbánek, krojová čepice, slušné kalhoty nejen ke kroji 
 plavky 
 ponožky, spodní prádlo  
 batoh na výlety (měl by se do něj vejít spacák) 
 doporučujeme kapsář na uložení drobných věcí 
 do tee-pee 2 kulaté dřevěné tyče na postel. Průměr 5-7cm, délka cca 2-2,2m. Většina skautů je už má z minula.  

 
 
 

Věci na tábor si zabalte pokud možno do kufru či bedny, která bude moci být 14 dní na zemi podložená prkny.  
 

Platí zákaz veškeré elektroniky (mobily, mp3, reproduktory…). Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu, 
poškození nebo odcizení během tábora. 

 
 

 

 
Před odjezdem je nutné odevzdat vedoucímu následující doklady: 

Kopii průkazu pojištěnce 
Kopii očkovacího průkazu (vyplněných stránek) 

Posudek o zdravotní způsobilosti nebo jeho kopii 

prohlášení o bezinfekčnosti  
kontakty na rodiče 

informace o osobních lécích  

 
Aktuální informace o táboře naleznete na adrese: http://flotila-liberec.cz/  

 
Bodie - Lukáš Arient: mobil: 725 265 926, e-mail: Arient1@seznam.cz 

Quelle – Kamila Lubasová: mobil: 724 073 669, e-mail: kamila.lubasova@volny.cz 
Zip – Petr Němec: mobil: 608 967 063, e-mail: petr.nemec5@gmail.com 
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