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Doporučený seznam věci na BOMBA Zimu 2019 

Výstroj a výzbroj: 

 Sjezdové lyže + hole + boty (prosím, vyzkoušejte doma, klidně se v nich 

projděte, zda Vám jsou a není nikde problém) nebo 

 Snowboard + boty (prosím, vyzkoušejte doma, klidně se v nich projděte, zda 

Vám jsou a není nikde problém) 

 Běžecké lyže + hole + boty (je to na dobrovolnosti – není podmínkou, kdo si 

bude chtít zaběhat, budeme mít možnost) 

 Vše (lyže, hole, snowboard) mít ve vaku nebo aspoň svázané, když nebudete mít 

vak, riskujete, že se vybavení po cestě poškodí 

 HELMA (POVINNÁ!) 

 Lyžařské brýle (POVINNÉ!) 

 Sluneční brýle 

 Páteřák – chránič páteře, není podmínkou, ale doporučujeme 

 Kuklu, dvakrát čepice, dvakrát rukavice (pořádné rukavice – nemyslíme tím 

háčkované), funkční oblečení (termo prádlo), klidně punčocháče, rolák, 2 – 3 

páry ponožek do lyžařských nebo snowboardových bot. Sjezdové oblečení 

(kombinéza, lyžařská bunda oteplováky) – klidně vše dvakrát. 

 Samonavíjecí držák na skipas (rolátko, klip) 

 Vozky na mazání lyží 

 Papírové kapesníky 

 Jelení lůj – tyčinka 

 Krém na opalování 

 Krém na obličej 

 Baterka nebo čelovka 
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 Batoh na záda 

 Láhev na pití 

 Spacák – není podmínkou, ale výhodou 

 

Věci do chaty a na volný čas: 

 Dostatek spodního prádla a věcí na dny pobytu (rolák, trička, mikiny, bundy, 

oteplováky, punčocháče….)  

 Pyžamo 

 Přezuvky (domácí obuv)! 

 Teplé, zimní boty 

 Hygienu (kartáček, pastu, mýdlo, toaletní papír, hřeben) 

 Ručníky 

 Karnevalový kostým - libovolný 

 Pytel na špinavé prádlo – nejlepší je vak na polštář – ozkoušeno 

 Plavky, nikdy nevíme, zda se nebudou hodit (kdo je neplavec, tak i rukávky) 

 Něco na mlsání a do kapsy na svah (sušenka, čokoláda, apod.) 

 Hračku – pro ty nejmenší 

 … 

Zakázané jsou jakékoliv zbraně! 
(rybičky - nože, pistole – kuličkové, airsoft, praky, luky apod.) 

Upozornění 
Za veškeré cennosti (finanční hotovost, mobil, tablet, vešk. elektroniku, šperky, atd.) ručíme pouze v 

případě, že si dítě cennosti v průběhu tábora uloží, uschová u svého oddílového vedoucího!   


