Dětem do kufru
Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba
počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou
obuv.












3 trička s krátkým rukávem, 2 košile nebo mikiny
kraťasy, dlouhé kalhoty, 1 teplý svetr
spodní prádlo, plavky, neplavci vestu nebo plavecký kruh
2 tepláky
holínky (ráno a večer je rosa, tábor je uprostřed lesa), sandály, tenisky, turistická obuv
větrovka, kapesníky, pláštěnka
7 párů ponožek (včetně 2 párů teplých)
2 ručníky, 1 osuška, toaletní potřeby

blok, baterka + náhradní baterie, zápisník, psací potřeby
menší batůžek na výlety, menší umělohmotná láhev na pití,
čepice proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém, šátek, plastový hrnek –
podepsaný, utěrka
 spací pytel, deka, polštářek, napínací prostěradlo, pytel na špinavé prádlo
 k táborové hře budou potřebovat pruhované nebo modré tričko
Budeme hrát vodní hry, koupat se (v případě dobrého počasí) - dejte dětem boty do vody. Pro
účely výroby oděvů k různým hrám dejte dětem staré bílé tričko a jedno staré lněné prostěradlo
nebo jinou jednobarevnou látku. Dobrá rada - nedávejte dětem na tábor novou obuv! Z nové
obuvi jsou bolestivé puchýře a tyto vyřadí děti z většiny činností. Za nepříznivého počasí bývá ráno
chladno i + 2 C. Proto nepodceňujte vybavení dítěte i teplým oblečením.

Dětem nedávejte - !!!!!!!!!






neúměrné množství peněz, prstýnky, řetízky a jiné cenné předměty
mobilní telefony, elektronické hry, rádia, drahé nebo nové oblečení a obuv
lovecké nože, nebezpečné hračky
neúměrné množství cukrovinek, potraviny (řízky, salám, ovoce, sýr...), jídelníček na táboře je pestrý a
vyvážený, sladkosti si mohou zakoupit v táborovém bufetu

Nepovinná výbava:






jakýkoliv přenosný hudební nástroj, zpěvníky,
pálka na stolní tenis (jestliže hraje), podepsaná - pouze levnější + míček
barvičky-starší tempery, vodové barvy, pastelky….
věci na přípravu masky na karneval
psací potřeby, dopisní papír, známka

CO s problémem zvaným MOBILNÍ TELEFON na táboře:
Týdenní odloučení od rodiny nepředstavuje pro většinu děti velkou citovou zátěž. Myslíme si proto, že
mobilní telefon by měl zůstat doma. Výborné je, když dítě dostane během tábora dopis nebo
pohlednici. Skvělé je, když rodiče svoje psaníčko pošlou nejlépe den před odjezdem a dopis na dítě
v podstatě už čeká.
Pokud se rozhodnete, že mobil dítěti na tábor přece jenom dáte, tak vás žádáme, aby byl ve
vhodném, podepsaném obalu. Telefony budou uloženy u vedoucího a budou dětem vydávány pouze
na dobu osobního volna. Při ztrátě nebo poškození telefonu, nebude toto vyšetřováno a
řešeno.

