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Seznam věcí na školu v přírodě  

NOVÁ PAKA v Podkrkonoší Dětský tábor Sopka 20. – 24. 5. 2019 

Sraz v Beruškách v cca 8:00 hodin! 

 odjezd v pondělí 20. 5. 2019 v 8:30 hod. od MŠ, přistavení autobusu v 8:00 hod. 

 návrat v pátek 24. 5. 2019 mezi 14:00-15:00 hodinou k MŠ 

 předpokládaná cena pobytu 2.500,-Kč -, po návratu vyúčtování 

 uvedenou částku posílejte na účet kulturních akcí č. ú.: 20036-2246571339/0800 

 

Zahrnuje: 

ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, pojištění, dopravu, pedagogický doprovod, noční 

služby, zdravotníka, vstupné do Prachovských skal + dopravu, vstupné a oběd na zámku 

Loučeň 

 

Adresa:      Dětský tábor Sopka, Vlkov 19, 509 01 Nová Paka 

                    

Na cestu: podle počasí /kalhoty, tepláky, tričko, mikina, bunda, čepice / 

 

Do batůžku (s pevnými popruhy a zapínáním přes prsa):  

   

 - pití v lahvičce, kterou budeme dle potřeby doplňovat 

- svačinka (malá), papírové kapesníky 

- hračka do autobusu, bačkory v igelitovém sáčku 

 -igelitový sáček na nevolnost  

 

Do kufru (nejlépe s kolečky) označeného jmenovkou, uvnitř se seznamem věcí (podle 

uvážení): 

 

spodní kalhotky, slipy                                    6x 

ponožky                                                          6x 

teplé ponožky                                                 2x 

punčocháče nebo legíny                                 3x 

nátělník                                                           2x 

triko dl. rukáv                                                 3x 

triko krátký rukáv                                           3x 

svetr                                                                1x 

mikina                                                             2x 

tepláky-kalhoty                                               2x 

pyžamo                                                            

čepice                                                              

šátek na krk, šála                                             

rukavice                                                           

nepromokavé oblečení (bunda, kalhoty)         

holínky, náhradní boty                                                                                            

pláštěnka 

plavky 

maska na závěrečný karneval 

látkový pytel na špinavé prádlo /např. povlak na polštář/ 
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Toaletní potřeby:  

 

kartáček na zuby 

pasta na zuby 

opalovací krém s UV filtrem 

jelení lůj na rty 

sluneční brýle 

hřeben 

papírové kapesníky – min. 5 ks  

sprchový gel, mýdlo 

ručník 

osuška 

žínka 

 

Dále s sebou do cestovního zavazadla: pastelky, blok, plyšová hračka, baterka na noční 

stopovačku 

 

 

!!!!! Všechny věci dětem podepište a balte s nimi!!!!! 

 

Nedávejte dětem zbytečné a drahé věci nebo hračky, raději starší, které mohou umazat, 

roztrhnout.  V případě poškození nebo ztráty za věci neručíme! 

 

Před odjezdem odevzdat zdravotníkovi do obálky se jménem dítěte: 

 

- prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti 

- ofocenou kartičku pojištěnce 

- telefonní spojení na rodiče 

- alergie - léky, které dítě pravidelně bere (písemně) 

- léky proti nevolnosti na obě cesty (písemně) 

- 1ks pohled nebo dopis od rodičů dítěti (dětem předáme najednou) 

- 1ks obálka s adresou rodičů + známkou (děti Vám nakreslí pozdrav) 

- 2 ks většího balení sušenek 

- kapesné (děti mohou mít u sebe ve své peněžence) 

 

 

 

Pokud máte možnost věnovat reklamní předměty či jakékoliv drobné dárky pro děti na 

odměny, učiňte tak, prosím, co nejdříve! Děkujeme.  

 
 


