SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR

Zavazadla:

1x kufr nebo cestovní tašku se jmenovkou dítěte
1x batůžek na výlety

Oblečení:

8x tričko s krátkým rukávem
3x tričko s dlouhým rukávem
3x kraťasy, šortky
3x tepláky
2x mikina
1x větrovka, šusťáková bunda
1x plavky
17x spodní prádlo
17x ponožky
2x ponožky teplé
2x pyžamo
1x kšiltovka
1x pláštěnka

Obuv:

1x holinky
1x sportovní uzavřená obuv určená na venkovní aktivity
1x turistická uzavřená obuv (pohodlná na delší trasy lesem)
1x sandále (NE crocsy)
1x boty do vody
Poznámka: Nedávejte dítěti novou neprošlápnutou obuv!

Hygienické potřeby:

1x kartáček a pasta na zuby
1x sprchový gel
1x žínka
1x šampón na vlasy
1x opalovací krém (alespoň s faktorem 30)
1x jelení lůj
1x repelent proti klíšťatům a hmyzu
1x balení papírových kapesníčků
2x rulička kvalitního toaletního papíru
1x střední ručník po osprchování
1x menší ručník na ranní hygienu a osušení rukou
1x větší osuška, vhodná k vodě

Ostatní nezbytnosti táborníka:

1x baterka s novými bateriemi
1x kvalitní láhev na pití alespoň o objemu 1l
1x pytel na špinavé prádlo (ideální je starý povlak na polštář)
1x sluneční brýle
1x šátek (na hry, na zavázání očí)
1x psací potřeby
1x spacák
1x karimatka (na sezení venku, případné spaní mimo tábořiště)
1x elastické prostěradlo na matraci
1x oblíbený polštářek nebo plyšák
dopisní papíry, obálky, známky, pohledy, korespondenční lístky (ideálně nadepsané adresami rodičů, prarodičů a jiných adr
oblíbená kniha, společenská hra, karty
Kapesné **

** Kapesné, prosím doma patřičně zvažte. Není třeba dětem dávat s sebou zbytečně moc peněz. Ideální kapesné na 14 dní se podle nás
pohybuje mezi 300 – 500 Kč. Kapesné může mít dítě po celou dobu tábora u sebe, ale neneseme za něj odpovědnost. Nebo je možné kapesné
předat u autobusu hlavnímu vedoucímu (v nadepsané, nezalepené obálce „KAPESNÉ“ a celým jménem dítěte) a bude uloženo v táborovém
trezoru a dětem k dispozici vždy, když si řeknou svému vedoucímu.

