
 

LETNÍ TÁBOR Bardugan 
16. 7. – 30. 7. 2022 

Základní informace:  
Nástup: sobota 16. 7. v 13:20 - 13:45, vlakové nádraží Veřovice (vlak jede 13:59) 
Ukončení: sobota 30.7. v 15:57 příjezd vlaku, následně hromadné loučení apod. – 
počítejte, že se chvíli zdržíte J 

• Letos pojedeme vlakem. Věci dětem povezou auta. S sebou do vlaku nabalte samostatný batůžek 
– viz seznam věcí! 

Hlavní vedoucí:  
Mgr. Jiří Matúš, tel. 775 921 423 

Adresa: 
LT Bardugan, Ochozy 62, Bílavsko, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 

Stravování:  
Strava 5x denně; první jídlo bude večeře, poslední jídlo bude balíček na cestu.  
Nedávejte dětem s sebou přebytečné množství sladkostí či jiného jídla. Děti pak nejedí řádnou 
stravu, protože jsou přejedeny sladkostmi.  

Ubytování:  
Stanový tábor. Děti spí po dvojicích ve stanech s dřevěnou podsadou. Spí se na „posteli“ vyvýšené 
od země, na které je matrace. Je zapotřebí vlastní spacák. V tábořišti je také pevná budova jako 
kuchyň, zastřešená jídelna, suché záchody, polní sprcha atd.  

Kapesné:  
Dle uvážení rodičů. Děti nepotřebují nic, ale půjdeme-li např. na koupaliště, tak tam budou mít 
možnost si něco zakoupit (stačí max. 100 Kč). Kapesné také můžete uložit u hlavního vedoucího 
akce, který jej v případě potřeby dítěti předá.  

Pojištění:  
Provozovatel tábora je pojištěný odpovědností za škodu. Děti nejsou provozovatelem pojištěny 
úrazovým pojištěním. 

Návštěvy rodičů:  
Návštěvy rodičů na táboře NEJSOU z výchovných, a především hygienických a zdravotních 
důvodů povoleny! Stejně tak není vhodné, abyste svému dítěti volali, ani např. prostřednictvím 
nás. V případě nutnosti je však toto možné na tel. čísle 775 921 423.  

Různé:  
Nedávejte dětem na tábor žádné cenné věci, drahé značkové oblečení, mobily a jinou elektroniku. 
Děti nic z toho nepotřebují a mohly by ještě něco ztratit. Dětem nebude umožněno nabíjení této 
elektroniky.  
Za nedodržování táborového řádu (nevhodné chování, šikana, nerespektování vedoucího, vědomé 
poškozování majetku a zařízení tábora) může být dítě potrestáno i vyloučením z tábora bez nároku 
na vrácení finanční částky. Rodič (popř. zástupce) je povinen si dítě do 24 hodin vyzvednout.  
 

Při nástupu na tábor v den odjezdu nezapomeňte!!!:  
Nástupní list, potvrzení od lékaře a kartičku zdravotní pojišťovny (kopie).  
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Seznam povinného a doporučeného 
vybavení účastníka tábora  

Vše níže uvedené balte společně s dětmi! Respektive pomozte dítěti, ať se sbalí samo !!! Bude pak vědět, 
kde co má a co je vlastně jeho. Doporučujeme kufr nebo sportovní tašku (ať je to přehledné po otevření). 

- Batoh na cestu (malý na výlety) a v něm: 
• pláštěnku s kapucí (pevnou, nikoli z tenkého igelitu) 
• Láhev na pití, drobnou svačinku na odpoledne 

- spací pytel (raději teplejší – v lese je chladno; případně přibalte ke spacáku deku – DOPORUČUJI)  
- prostěradlo nebo deku na matraci do stanu (z hygienických důvodů) – NUTNÉ !!! 
- karimatku (nejlépe obyčejnou (ne nafukovací) na sezení venku a pro další případy)   
- baterka + náhradní baterie (nejlépe čelovka!)  
- kapesní nožík (zavírací), šátek  
- ešus, lžíce, plecháček či jiný nerozbitný hrnek, (vše označené, aby si to dítě poznalo), nejlépe 

s uchem na pověšení na hřebík 
- gumáky !!!  
- KOSTÝM – plášť / kabát /vesta / kápě… v duchu historického městského prostředí. Inspirace zde: 

https://cz.pinterest.com/magdalnalukeov/bardugan/?invite_code=689407672b6e49d68924f6685
3c5a4a2&sender=809029657969096154   
Pozn: kostým sbalte s sebou do kufr, neberte na sraz. 

- pevná, sportovní obuv (2 ks různé pevné, plné boty) letní vzdušná obuv (sandále) 
- tričko s krátkým rukávem (min. 6 ks)  
- kraťasy (min. 3 ks)  
- sportovní dlouhé kalhoty (min. 3 ks) 
- mikiny – tenčí i teplejší (min. 3 ks) 
- maskáčové tričko, popř. i kalhoty (na „schovávací“ hry v noci.)  
- oblečení na spaní (typ dle kvality spacáku) 
- bunda proti větru a malému dešti 
- plavky  
- spodní prádlo, ponožky – dle vašich hygienických návyků, ale raději více!  
- čepice proti slunci, opalovací krém, sluneční brýle  
- utěrka, škrabka na brambory 
- pytel na špinavé prádlo  
- hygienické potřeby (mýdlo, šampón, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, kapesníky), ručník  
- přípravek proti klíšťatům  
- cca 50 ks bakulí  (novinová koule, pevně zmuchlaná a přelepená lepící páskou).   
- psací potřeby, dopisní papír, obálky a známky, adresu domů (aby vám dítě mohlo napsat)  
- léky, které dítě pravidelně užívá!!! (Krabičku označte zřetelně jménem dítěte a dávkováním. Léky si 

při odjezdu přebere zdravotník tábora a po celou dobu tábora je bude dítěti předávat.)  
  
NEDÁVEJTE dětem s sebou mobilní telefony a jiné cennosti, které by mohly ztratit. Stejně tak není vhodné 
dávat dítěti drahé a pěkné oblečení. Je třeba počítat s možností zašpinění či poničení.  
  
Při balení počítejte s tím, že tábořiště je v lese a děti se budou pohybovat v lese nebo na louce, kde se 
můžou ušpinit nebo roztrhat oblečení. Počty jsou orientační.  
  
Veškeré oblečení a věci dětem označte. Alespoň pak víme, komu chybí. 
  


