
NEPROMOKAVÁ BUNDA
NEPROMOKAVÉ KALHOTY
pláštěnka / set do deště
FLEECOVÁ MIKINA
TERMOPRÁDLO
FUNKČNÍ TRIKO
TEPLÁKY / LEGÍNY
LEHKÁ ČEPICE, NÁKRČNÍK
CELOROČNÍ BOTY
SANDÁLY
PŘEZŮVKY
BOTY DO VODY
uv triko
uv kalhoty / kraťasy
uv klobouk / kšiltovka
uv plavky
sluneční brýle
spodní prádlo + ponožky
pyžamo

koupíte u nás:

SBAL se na tábor s malým dobrodruhem

JAK SE PŘIPRAVIT na tábor?
mrkněte na další tipy

@promaledobrodruhy
#jsemdobrodruh

 

ZVLÁDL SI DOBRODRUH ZABALIT SÁM? POMOHL VÁM NÁŠ SEZNAM?
DEJTE NÁM VĚDĚT NA SÍTÍCH!

 

kvalitní batoh
láveh / termolahev
hygienická taštička
hygienické potřeby
rychleschnoucí ručník
spací pytel
karimatka
čelovka
zavírací nůž
plyšák / oblíbená hračka
knížka
zápisník malého dobrodruha

tip: Nechte dobrodruha si zabalit

výbavu samostatně. Bude vědět, kde

co má a hlavně, co s sebou veze,

takže všechny věci přiveze zase

domů. Seznam mu přibalte jako

tahák. A když si zvládnou zabalit,

tak jim rovnou pošlete pohled na

tábor, aby ho dostali mezi prvními. 

Budete nej rodiče.
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