
Čo zbaliť do kufra?  

Oblečenie 

▪ šiltovka proti slnku 

▪ niekoľko kusov spodnej bielizne, tielka, bavlnené i tenké ponožky (1ks/deň) 

▪ pohodlné pyžamo 

▪ tričká s krátkym a dlhým rukávom  

▪ dlhé nohavice (tepláky) 2ks 

▪ krátke nohavice, šortky, bermudy  

▪ mikina 2ks 

▪ letná vetrovka 

▪ pršiplášť, pončo do dažďa 

▪ plavky (nepotrebujete v stredisku Hlboké Bojnice) 

Obuv 

▪ prezuvky  

▪ nepremokavá obuv vhodná aj do terénu, tenisky na šport 

▪ sandále (plátenná obuv) 

▪ šľapky k bazénu 

Hygienické potreby 

▪ hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, plastový pohárik, mydlo, hygienické vreckovky, 

vlhčené utierky, sprchový gél, šampón, hrebeň, gumičky a sponky do vlasov u dievčat, 

opaľovací ochranný prostriedok podľa citlivosti pokožky dieťatka, repelent), dezinfekčný 

gél 

▪ 2 uteráky, 1 osuška 

▪ Uterák (osuška) k bazénu 

Ostatné 

▪ lieky, pokiaľ ich dieťa pravidelne užíva (antihistaminiká, kinedril, kvapky do očí...vo 

vrecúšku s menom odovzdáte pri nástupe zdravotníkovi) 

▪ preukaz poistenca – stačí fotokópia 

▪ vyplnený zdravotný dotazník 

▪ potvrdenie od lekára na pobyt v tábore 

▪ drobné vreckové podľa uváženia – v stredisku  je bufet 

▪ vankúšik na spanie, obľúbený plyšák 

▪ fľaša na pitie 

▪ menší vak na výlet 

 



Špecifické pre jednotlivé tábory 
YouTube – môj život: Deti, ktoré si prinesú mobil, kameru, notebook a inú techniku na natáčanie, 
upozorníme, že si tieto predmety môžu odkladať u svojho vedúceho. Za ich poškodenie či stratu 
neručíme. 

Pohoda – Jahoda: Určite si hoď do kufra outfit na párty a ak doma nájdeš obyčajné jednofarebné 
tričko, pribaľ ho, ak by si mal chuť batikovať. 

Légia: Nezabudnite pribaliť oblečenie vhodné do lesa na hranie airsoftu, odporúčame oblečenie 
s dlhým rukávom a samozrejme dlhé nohavice pevnejšieho materiálu, ochranná šatka na krk, 
pevné topánky (ideálne vyššie). Ak si dieťa prinesie vlastnú zbraň, pri nástupe to oznámte 
vedúcemu, ktorý zbraň skontroluje a zamkne do spoločného skladu zbraní. 

Zapožičanie airsoftovej výbavy je v cene tábora: celotvárová maska/okuliare + ochrana úst, zbraň, 
menšie deti - taktická vesta, ochrana hlavy. 

Každé dieťa obdrží na začiatku turnusu rovnaký počet guličiek na hry (počet, ktorý deti dostanú 
v cene, sme zvýšili oproti priemernej spotrebe guličiek z posledných rokov o 25%), cieľom je, aby 
sa deti naučili správne využívať muníciu. Guličky navyše si budú môcť deti dokúpiť za výhodnú 
cenu. 

Pre účastníkov oddielu Level 2 je aj tento rok pripravená prespávačka v lese. Ak máte záujem, 
aby sa Vaše dieťa prespávačky zúčastnilo, pribaľte mu spacák a karimatku, v opačnom prípade 
sa dieťa prespávačky zúčastniť nemôže (účasť nie je povinná, je len pre odvážnych). 

U-DANCE: odporúčame vhodné oblečenie a obuv na naše tanečné workshopy, oblečenie aj na 
výmenu. 

U-ART: biele tričko na batikovanie a ak máš obľúbené pastelky, fixy, akékoľvek kreatívne farby, 
môžeš si ich zabaliť, ale všetko potrebné dostaneš.  

 

 

Dobrý tip 

Odporúčame spísať zoznam všetkých vecí, ktoré ste svojmu dieťaťu zbalili do cestovnej tašky. 
Pomôže mu to skontrolovať pri balení domov, či má skutočne všetko. 

Rovnako zoznam poslúži aj vám po príchode domov, či dieťa v tábore nič nezabudlo, nestratilo 
(prípadne mu nebolo odcudzené). Nezabudnúť do zoznamu zapísať aj veci, ktoré bude mať dieťa 
oblečené pri odchode z domu do tábora. 

Ideálne je všetky potrebné veci zbaliť len do jednej cestovnej tašky (prípadne batohu alebo vaku) 
tak, aby dieťa malo iba jednu hlavnú batožinu. 

Príručné veci (pitie, desiata, vreckovka, malá hračka,...) môžu byť v malom cestovnom batôžku, 
ktorý má dieťa pri sebe počas presunu na miesto táborenia. Odporúčame obe označiť menom 
dieťaťa. 

 

Čo rozhodne nebrať? 

Drahé veci – šperky, retiazky, digitálne hry, mobil (podľa vášho uváženia, podľa veku dieťaťa) - 
telefonicky sa dá s dieťaťom komunikovať na určených číslach vedúcich táboru v dohodnutom 
čase. 


