Seznam věcí na tábor 2022
Doporučujeme, aby se děti aktivně účastnily balení a věděly, co s sebou vlastně mají. Také je
vhodné děti vybavit seznamem věcí, které s sebou mají a mohly je tak opět na konci najít.
Podepsané věci se hledají snáze...
Doporučený seznam věcí:
 oblečení: běžné oblečení do každého počasí na třináctidenní pobyt – trička, tílka, bundy,
mikiny, tepláky, kalhoty, kraťasy/sukně, oblečení na spaní, spodní prádlo, ponožky, plavky,
kšiltovka, pláštěnka, kapesníky
 obuv: dvoje pohodlné sportovní boty (případně na turistiku), sandály, pantofle/crocsy, kdo
má, bere i holínky
 hygienické potřeby: mýdlo, šampon, hřeben, pasta na zuby, kartáček na zuby, ručník, osuška,
opalovací krém, hygienické potřeby, dva respirátory
 ostatní: 2x utěrka na nádobí, sluneční brýle, popř. dioptrické brýle, léky, které dítě užívá,
psací potřeby, knížka, karty, hry, deka/osuška k vodě, hudební nástroj, repelent proti
klíšťatům, šátek
 tábornické potřeby: baterka s náhradními bateriemi, nožík, který bude u vedoucího na
vyžádání k dispozici
 prostěradlo a teplý spacák (tábor je v relativně vysoké nadmořské výšce, může být zima) +
polštářek, KARIMATKU/NAFUKOVAČKU – oproti předešlým ročníkům nejsou letos k dispozici
molitanové matrace. Je třeba mít vlastní spací podložku, kterou použijeme také na případný
putovní výlet spojený s přespáním
 jídelní misky (ešus) na jídlo + příbor + hrneček – označit, aby si děti své nádobí poznaly.
 Věci je vhodné uložit do staršího kufru, tašky nejsou vhodné.
 Kromě kufru dejte dětem batoh na cestu (ideálně objem alespoň 45 litrů) s lahví (1,5 litru) na
pití. Bude sloužit na výlety i případný dvoudenní puťák.
Seznam věcí, které doporučujeme nebrat:


veškerou elektroniku – mobily, tablety, fotoaparáty, mp3 přehrávače – na místě není možnost
dobíjení a existuje riziko ztráty/poškození



větší obnos peněz, šperky, drahé hodinky a oblečení.

Děti jedou na tábor v přírodě. Nejedeme na módní přehlídku, a tak většina věcí, které budou s
sebou děti mít, bude opravdu špinavá a je zbytečné, aby to bylo zrovna „mé nejoblíbenější a
nejdražší tričko, které si musím nutně na tábor vzít“

