„...Bez zavazadel. Jen cestovní vak. Do něho dvě vlněné košile, tři páry punčoch. Totéž pro vás. Budeme nakupovat po cestě. Sneste dolů můj
nepromokavý plášť a cestovní přikrývku. Vezměte si dobré boty…“

Seznam věcí na letní tábor 2012
úplný kroj (skautská košile, kraťasy (holky mohou mít sukni) odpovídající
barvy - nejlépe zelené nebo hnědé (ne maskáčové ani jeansové), šátek,
pásek, píšťalka se šňůrkou, turbánek (hodí se rezervní!), oddílové vlčí
tričko (nezapočítávat mezi trička na nošení!)

ručník 2x (tenké lépe schnou) - 1 větší, 1 normální
kapesníky, toaletní potřeby (mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben,
šampon, kartáček na ruce (na zažranou špínu :-) ), pro starší deodorant…)
pytel na špinavé prádlo, mýdlo nebo prášek na praní, kolíčky, ramínko

batohy (2 typy - malý batoh a batoh na vícedenní výpravy)

šátek (hodí se na spoustu her!), čepice (kšiltovka) proti slunci
sluneční brýle s UV filtrem, krém na opalování (s ochranným faktorem min
20), repelent (ne ve spreji!)

holky: karton / molitan pod sebe, hodí se igelit na podsadu
kluci: rukáv na postel, celta nebo plachta přes sebe
alumatka / karimatka / nafukovačka + obal, spací pytel (příjemné je mít i
deku), oblečení na spaní (silné ponožky, tepláky, mikina, kulich)
pro citlivější povahy menšího plyšového kamaráda
láhev na vodu (ideálně 2 litrové láhve)
trojdílný ešus (+ obal), hrnek, 2 lžíce (protože se snadno ztratí), malá lžička
utěrka + pytel na odpadky (velký, pevný), obojí k odevzdání do kuchyně nevrací se!, hadr
klubko pevného motouzu (ne umělého!)
nůž!, doporučujeme menší sekerku s obalem
baterka + náhradní baterie a žárovka, svíčky, zápalky (+ holky: bezpečný
svícínek)

kdo má, tak kapsář k zavěšení do stanu nebo tee-pee a do něj: KPZ, blok,
skautský zápisník, psací potřeby, pastelky, stezka!!!, uzlovačka, 3 hadrové
míčky, (zkrátka věci jako na výpravy...), dopisní papíry, obálky, známky +
seznam adres (domů, babiček a dědečků…), cestovní šitíčko, nůžky, 10x
zavírací špendlík
oblek na celotáborovou hru – bílá košile (ne žádná nóbl!) nebo bílé triko
s límečkem + kdo má tak žolíkové karty
kopie průkazu pojištěnce + potvrzení o bezinfekčnosti
(podepsané a s návodem k použití), odevzdává se při odjezdu!

+

léky

jídlo na neděli a pondělní snídani (budeme vařit od pondělního oběda)
kapesné cca 150 Kč (ne více, stejně se dostaneme na nákup jen jednou)
všechny věci pokud možno podepište nebo označkujte

tepláky, šusťáky a dlouhé kalhoty (barvou vhodné ke kroji)
svetr a mikina
šortky (2x), plavky
trička: krátký rukáv 4x (+ oddílové tričko), dlouhý rukáv 2x
ponožky: tenké minimálně 11x, silné 4x
spodní prádlo minimálně 11x (budeme si prát, ale tábor je dlouhý…)
bunda, pláštěnka nebo pončo, k nezaplacení je deštník
pevné nepromokavé boty (kožené) - velmi nutné!!! + náhradní tkaničky
tenisky nebo podobná sportovní obuv, holinky, sandály (crocsy)

platí zákaz přivážení mp3 přehrávačů, digitálních her (a podobné
elektroniky), dětským účastníkům tábora nejsou doporučeny ani mobilní
telefony

Tábor trvá 20 dní, vybavte tedy děti adekvátním množstvím oblečení.

