CO S SEBOU NA SKAUTSKÝ TÁBOR
7. SKAUTSKÉHO ODDÍLU AD FONTES – K PRAMENŮM Š EBROV - K ATEŘINA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA DO KUFRU A NA CESTU NA TÁBOR:

















Kvalitní spací pytel a karimatka
Skautský kroj/triko (šátek, turbánek, baret) a ke kroji vhodné jednobarevné kalhoty/kraťase/sukni
Pokrývka hlavy (proti slunci – slamák nebo kšiltovka) a čepice (proti zimě)
Sportovní oblečení na sport a hry
Dlouhé kalhoty vhodné do lesa a na práci (vhodné jsou i pracovní rukavice), krátké kalhoty (kraťasy)
2-3 trička s krátkým rukávem a 1 triko s dlouhým rukávem
6 párů ponožek (+3 teplé)
Spodní prádlo (dle úvahy)
Oblečení na spaní (tepláková souprava nebo pyžamo)
2-3 svetry nebo mikiny
Bunda (softshellová - větrovka), pláštěnka
Obuv: sandále nebo crocsy přes patu; plátěnky (tenisky); pevná turistická obuv; holínky
Papírové nebo látkové kapesníky
Plavky
Hygiena (mýdlo, ručník, osuška, kartáček + pasta, žínka, hřeben, repelent, krém na opalování)
Obyčejné bílé tričko s krátkým rukávem (bude vyzdobeno na táboře v rámci celotáborové hry)

SKAUTSKÁ VÝZBROJ:







EŠUS kompletní a lžíce (příbor), plechový (plastový) hrneček, utěrka
Menší turistický batůžek na záda na výlety
Baterka nebo čelovka - náhradní baterie s sebou!!
Zavírací nůž – (rybička)
KPZ – pokud máte, píšťalka
Láhev na pití s pitím (Pet flaška 0.5L - 1L)

DALŠÍ DOPORUČENÁ VÝBAVA:





Dopisní papíry; poštovní známky a psací potřeby
Oblíbená knížka na čtení nebo společenská hra, oblíbený plyšák
Kapesné – 200,-Kč (dle úvahy)
Hudební nástroj (pokud na nějaký nástroj dítě hraje – zajistíme bezpečné uložení ve srubu proti poškození)

ODEVZDAT V DEN ODJEZDU: podepsané léky - pokud dítě užívá; potvrzení o zdravotní způsobilosti; prohlášení o
bezinfekčnosti; kartičku pojištěnce (stačí i kopie).
DŮLEŽITÉ: pokud možno veškeré věci označte alespoň monogramem dítěte.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE! Neposílejte děti na tábor polovybavené, s nekvalitním „studeným“ spacákem, s
botami, které tlačí apod.! Nedávejte dětem s sebou cenné předměty, video hry, MP3, radiopřijímače, mobilní
telefony…. (přírodní podmínky na táboře nejsou těmto cenným věcem nakloněny a mohlo by dojít k jejich poškození,
navíc narušují táborový program.)
Prosím, nebalte dětem věci do kufru vy! Každá skautka, skaut si umí svoje zavazadlo sbalit sama, sám! Na světlušky a
vlčata jenom dohlédněte, jestli si zabalili vše. Budou mít pak lepší přehled o tom, kde co mají.

