
KONTROLNÍ 
SEZNAM

KEMPINGOVÉ

VYBAVENÍ
KEMPINGOVÁ

KUCHYNĚ
VOLNÝ ČAS

A SPORT

DOKUMENTY

A ZDRAVÍ
OBLEČENÍ
A HYGIENA

NÁŘADÍ
A BEZPEČNOST

Přejeme vám krásnou dovolenou!

navigace
síťový adaptér / CEE adaptér
klíny a zarážky
upínací pásy / popruhy / kolíky
nůžky / opravná páska / drát
předstan / stan / markýzové stěny
předstanový koberec / klipypředstanový koberec / klipy
ochrana pro větru
předstanové držáky 
kempingové židle / stoličky / lehátka
kempingový stůl
kuchyňský stan
šňůra na prádlo / kolíky
smeták / lopatka / vysavačsmeták / lopatka / vysavač
vodní konzervace
spacák / povlečení / cestovní polštář
karimatka
televize / anténa
satelit / vyhledávač signálu
prodlužovací kabel
měnič napěměnič napě

občanský průkaz / cestovní pas
řidičský průkaz 
kreditní karty
zelená karta
karta pojištěnce
cestovní pojištění 
slevová karta (ACSI, ADAC)slevová karta (ACSI, ADAC)
karta automotoklubu
dálniční známka
potvrzení rezervace kempu
cestovní průvodce stellplatzy / kempy
slovníky / překladače
léky / sada první pomoci
cestovní lékarničkacestovní lékarnička
ochrana pro hmyzu
ochrana pro slunci

celodenní oblečení
pláštěnka
boty
pokrývka hlavy
mýdlo / prací prostředek
hygienické potřeby
kosmecké potřebykosmecké potřeby
zubní pasta / kartáček
taška / kabelka
fén na vlasy
hřeben / kartáč
ručník / osuška
mobilní toaleta / sanitární přísada
toaletní papírtoaletní papír
odpadní nádrž
solární sprcha

kapesní svílna
výstražný trojúhelník
reflexní vesta
výstražná svílna
opravná lepící páska
plynové výstražné zařízení 
měřič obsahu plynuměřič obsahu plynu
klíč na plynovou láhev
sada klíčů / gola
klíč na vodní pumpu
kladivo
kombinačky
klíč na kola 
zvedák vozidlazvedák vozidla
šroubováky různých velikos
hasicí přístroj

sportovní vybavení
turiscká / běžecká obuv
kapesní nůž
kryt na kola
ruksak
kamera
plavkyplavky
nafukovací matrace / ostrov
sluneční brýle
knihy / časopisy
plážový vozík
čtečka e-knih / mobil
rádio / CD / MP3 přehrávač
filmyfilmy
baterie / aku / nabíječky
hry / hračky
psací potřeby

příbory
domácí nůžky
otvírák na konzervy / vývrtka
kempinové nádobí / misky
pánev / hrnce
krájecí prkénko / nože
mycí prostředek na nádobí / houbičkamycí prostředek na nádobí / houbička
útěrky / ubrousky
kuchyňská skříňka
chladící taška / chladící vložky
kávovar
čajová konvice
termoska
kanystr na vodukanystr na vodu
plynová láhev
plynový zapalovač
kempingový vařič
gril / příslušenství ke grilu / zapalovač
plastové sáčky 
víceúčelový kbelík
odpadkový koš / pytle na odpadkyodpadkový koš / pytle na odpadky

VYRAŽTE NA DOVOLENOU V KLIDU S NAŠÍM KONTROLNÍM SEZNAMEM!


