Seznam věcí na tábor – termín 28.7. - 11.8.
karimatka
spací pytel
stará deka
bavlněné pyžamo (vhodné s dlouhým rukávem)
toaletní potřeby : kartáček na zuby a pasta (event. kelímek), hřeben, gumičky do vlasů, žínka, mýdlo,
kartáček na ruce, krém na ruce a na opalování, šampón
 pouzdro na brýle a rovnátka, kdo používá
 toaletní papír - 3 roličky
 ručníky - 1 x froté, 2 x obyčejný /raději tmavší barvy/
 skautský kroj : skautská košile řádně označená, šátek, turbánek, šňůra s píšťalkou, hnědé dlouhé
kalhoty, hnědé kraťasy, hnědé bavlněné ponožky, skautské tričko (pískové), střediskové tričko
(oranžové)
 kroj Jitřenek: modré tričko, fialové tričko s dlouhým rukávem pod modré tričko, šátek, turbánek,
hnědé dlouhé kalhoty, hnědé kraťasy, hnědé bavlněné ponožky, skautské tričko pískové, střediskové
tričko (oranžové)
 ramínko na kroj
 větrovka /bunda/
 čepice se štítkem nebo klobouk proti slunci
 plavky, pro neplavce kruh, křidélka apod.
 2 – 3 x šortky, kraťasy /mimo krojové/
 4 x tričko s krátkým rukávem /bavlna/
 2 x tričko s dlouhým rukávem
 teplý svetr, mikina
 osobní spodní prádlo (na každý den)
 obyčejné bavlněné ponožky (na každý den)
 3 x silné /teplé/ ponožky
 kapesníky / i papírové /
 2* tepláky
 pláštěnka - dostatečně velká a funkční
 holinky
 pevná vyšlápnutá kožená obuv
 tenisky - sportovní obuv
 sandály / sportovní/
 jídelní trojmiska /ešus/, lžíce, malá lžička, zavírací nůž
 hrneček plecháček smaltovaný 1/4 - 1/3 litru,
 škrabka na brambory
 stará utěrka 3 x, velké hadry na nádobí /vše staré, nevrátí se zpět/
 sáček na příbory a ešus - látková taška
 batůžek na výpravy / dostatečně velký /
 cestovní láhev na pití - 2* 0,75 litru a se šroubovacím uzávěrem - podepsat
 několik kolíčků na prádlo
 baterka + náhradní baterie
 kapesné dle uvážení rodičů - asi 200.- Kč (peníze zůstanou u dítěte po celou dobu tábora)
 Cestička světlušek, Stezka skautek, Pěšinka Jitřenek, KPZ, uzlovačka, šátek, obálky, známky +
adresy, navíc 3* známky na táborové pohledy, psací potřeby, skautský zápisník, blok, pastelky,
lepidlo, nůžky, šití, přenosný hudební nástroj (kdo vlastní)
 oddílový zpěvníček
 pytel na špinavé prádlo látkový (např. povlak na polštář)
 kapsář
 boty do vody /do rybníka/
 repelent (klíšťata,komáři)
 reflexní vesta
 pro táborové oblečení: obyčejné bílé bavlněné tričko s krátkým rukávem
 Všechny kusy oděvu (zvláště krojové) musí být označeny tak, aby si je dítě poznalo
 Dále prosíme o označení ešusů, hrnku apod.
 Veškeré vybavení dítěte zabalte, prosím, do pevného podepsaného kufru, spacák, deku a karimatku
možno zabalit zvlášť a to do igelitového podepsaného pytle






 dokumenty k táboru

