Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25689371, DIČ: CZ25689371

Seznam doporučeného osobního vybavení pro děti bez doprovodu
Oblečení uložte do zavazadla opatřeného jmenovkou. Podrobný seznam všech věci vyhotovte dvojmo,
jeden zůstane v zavazadle a druhý předáte při příjmu. Ve zvláštním odstavci uveďte oblečení, které bude
mít dítě při příjezdu na sobě. Oblečení dítěte dle níže uvedeného seznamu je třeba dodržet. Veškeré
oblečení a obuv je nutné označit celým jménem dítěte.

Letní období
- 1x přezůvky (domácí obuv) se světlou podrážkou
- 1x cvičky/tenisky do tělocvičny
- 1x sandály
- 1x sportovní boty
- 1x holínky
- 1x pláštěnka
- 1x bunda pro chladné období
- 1x kšiltovka nebo klobouček
- 3x pyžama
- 10x spodní prádlo
- 4x košilka/nátělník
- 5x tričko s krátkým rukávem
- 5x tričko s dlouhým rukávem
- 10x podkolenky nebo ponožky
- 3x dlouhé kalhoty
- 2x sukně/šortky
- 3x tepláky
- 2x teplákové soupravy
- 3x mikiny
- 1x plavky (ne bermudy)
- 1x koupací čepice
- 1x osuška + 2 ručníky
- 3x šatní ramínka
- 1-2x opalovací krémy s ochranným faktorem
- 1x sluneční brýle

Zimní období
- 1x přezůvky (domácí obuv)n se světlou podrážkou
- 1x zimní boty teplé
- 1x sněhule, nepropustné
- 1x cvičky/tenisky do tělocvičny
- 1x bunda a oteplovačky
- 1x čepice, šála, rukavice
- 3x pyžama
- 10x spodní prádlo
- 4x košilka/nátělník
- 5x tričko s krátkým rukávem
- 5x tričko s dlouhým rukávem
- 10x podkolenky nebo ponožky
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3x dlouhé kalhoty
4x punčochové kalhoty
2x teplákové soupravy
3x mikiny
1x plavky (ne bermudy)
1x koupací čepici
3x šatní ramínka
1x osuška + 2 ručníky

Pro jaro a podzim vyberte vhodné alternativy oblečení.

Hygienické potřeby
- 2x mýdlo a sprchový gel
- 3x žínka
- 1x kartáček na zuby, 2x zubní pasty
- 1x šampon
- 1x hřeben, gumičky a sponky na dlouhé vlasy
- 3x balíčky papírových kapesníčků (po 10 ks)
- 4x toaletní papír
- 1x prášek na praní

Pro mimoškolní činnost a volný čas
20x papírové čtvrtky, 1x lepidlo na papír, 1x sadu pastelek, 1x sadu fixů, masku na karneval, oblíbenou
hračku, stolní hry - vše prosíme podepsané. V léčebně jsou k dispozici zdarma kola pro výlety do okolí.
Nedávaje dítěti sebou drahé věci, hračky či cennosti, nemůžeme ručit za jejich ztrátu.

Přejeme krásný pobyt v Olivovně!
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