Potřebné věci na tábor a další informace o odjezdu
Jako zavazadlo je nejlepší kufr nebo cestovní taška, popř. i batoh (kletr s bočním
otvíráním) Zavazadlo bude uloženo pod postelí!
Oblečení:
bílé 100% bavlněné tričko krátký rukáv, tepláková souprava, svetr, mikina, trička s
krátkým rukávem, kraťasy, čepice, klobouk nebo šátek (ochrana proti slunci), plavky,
pláštěnka nebo nepromokavá bunda (opravdu nepromokavá), ručníky + osuška na
koupání, kapesníky, spodní prádlo, dostatečný počet ponožek, tepláky, oblečení na horko
i na zimu, skautský kroj/bílé tričko pro neskauty.
Boty:
sportovní obuv (tenisky) na pohyb po táboře a po lese, sandály (pantofle) pro pohyb po
táboře v teplých dnech - k rybníku a do sprchy, pohorky na chození v přírodě (delší
chůze – děti vyrazí na výšlap), holínky do deštivého počasí a bláta :)
Hygienické a kuchyňské potřeby:
zubní kartáček, pasta, sprchový gel, šampón, opalovací krém, ostatní dle vlastního
uvážení, hřeben, repelent proti komárům, UTĚRKY 2x (podepsané-popř. hadry na
utírání nádobí),
Ostatní:
spací pytel (kvalitní! min do -5C komfort), deku – karimatku, igelit pod postel na kufr,
kartičku příslušné zdravotní pojišťovny (předáte při příjezdu do rukou zdravotníka),
přihlášku (některé části, pokud nebyli odevzdány do schránky), svítilnu-čelovku (s
novými bateriemi + náhradní baterie), kapesní zavírací nožík, psací potřeby + dopisní
papír + známky + obálky, hrníček (podepsaný), láhev na vodu (podepsaná), ešusy nebo
nádoby na jídlo, příbory – lžíce, lžička, vidlička a nůž(podepsané), miska plastová malá
(nebo ešus malý – podepsaný), batoh na celodenní výlet a na výšlap (měl by se do něj
vejít spacák a nějaké oblečení),izolepu malé balení, pevná podložka na psaní, nůžky,
tužku, PET láhev 1,5l

Přiměřené kapesné cca 150-200Kč (výlety, obchod)
Důrazně žádáme rodiče, aby NEDÁVALI svým dětem na tábor drahé věci, jako jsou
prstýnky, řetízky, drahé hodinky, mobily, mp3, tablety!!! V táboře NENÍ elektrika a za
věci neručíme!
Upozorňujeme rodiče, že spát se bude ve stanech s podsadou, kde prostor pro osobní
věci je vymezen na výšku pod lůžkem max. 30-40cm –prosím nedávejte dětem tzv. lodní
kufry.
Prosím, abyste svým dětem NEVOLALI, k dispozici budu mít mobil já 776 053 724,
kam můžete psát SMS, jak se děti mají, popřípadě mi ve večerních hodinách můžete
zavolat pro informace. Pokud se mi nebudete moci dovolat, nejspíše nebudu mít signál,
zkuste proto náhradní čísla a vždy se nezapomeňte podepsat:
- Adélka 702 962 443
- Ivet 737 505 982
- Jirka 702 868 602
- Tom 608 054 872 nebo 733 122 110

