
 
  
Co vzít sebou:                                                                               
 

• stan  (po dohodě s kamarády) 
• spací pytel a polštářek 
• karimatku nebo lehátko 
• baterku a náhradní baterie 
• obuv a pláštěnku do deště (event. deštník) 
• oblečení na spaní (slabší i teplejší), popř. přezůvky do třídy 
• alespoň 6 triček  
• ILMA triko, nebo jedno bílé na závěrečné vystoupení, neumazat - nechat na poslední den 
• oblečení na tréninky – legíny, volné kalhoty  (alespoň 5x – prát se nestíhá)  
• boty s měkkou podrážkou na tréninky venku – betonek, hřiště  (botasky)  
• cvičky či jazzky (na jazz a balet), dívky dětské a juniorské ktg. – latinky J taneční boty na podpatku,  

připravte si prosím na boty malý batůžek, kde budou botky hezky u sebe (každý rok hledáme boty  J ) 
• sportovní obuv na ven na hry (jiná než do haly , ale může být vhodná i pro tréninky trávě a hry) 
• teplákovou soupravu (alespoň 2x) 
• bermudy nebo šortky 
• větrovku (bundu), teplý svetr či mikinu 
• plavky na horké dny  
• spodní prádlo dle uvážení 
• volnou sukni, kratší nad kolena na párové tance 
• 8 párů ponožek, + 1 pár teplých ponožek 
• knížku, karty, hry do stanu  
• krém na opalování 
• psací potřeby (blok, tužku, dopisní papír, pastelky) 
• čepici nebo šátek proti slunci 
• věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, šampon, 2x ručník, kapesníky) 
• popř.hudební nástroj a zpěvník 
• karnevalový kostým na každoroční karneval                      
• plyšáka proti stýskání                           
• lahev, kterou si tanečník pozná (hlavně pro malé tanečníky) 
• oblíbené CD nebo písničky na flashce pro sólové soutěže 
• něco málo peněz na sladkosti a pohledy 
• své kostýmy na závěrečné vystoupení (bude-li dohodnuto předem s trenéry) 

 
Aby se nám nestýskalo po maminčiných buchtách, prosíme mamky o upečení buchty na malý pekáček (event.  
bublaniny,  koláče,  piškotu)  do  erárních  zásob. K tomu přibalte 1 šťávu, bývá velká žízeň. A toaletní papír !!!!! 
 

       U prezence hned při příjezdu odevzdáte: potvrzení od lékaře, že dítě může absolvovat    
       taneční tábor, čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, zdravotní kartičku, doklad o  
       zaplacení, buchtu, šťávu, toaletní papír. 
       
 POVINNĚ DOBROU NÁLADU A SMÍCH !!! 
           To vše zabal do kufru a přijeď!!!  

 
        
 

 
 
 

 
Rodiče prosíme dle možností o věcné ceny (stačí drobnosti) na odměňování při soutěžích. 

   
Všichni lektoři a vedoucí se na Tebe moc těší. J J J J 

 


