Seznam věcí na tábor:
Věci na spaní:
- spací pytel (polštářek)
- celta nebo igelit (cca 2x2m)
- matrace nebo lehátko (dřevěná postel, tak
ať to mají pohodlné, ne jen karimatku!)
- věci na spaní (oblečení + ponožky!)

Oblečení minimálně v předepsaném množství:
Starší obnošené, do přírody
5x tepláky nebo kalhoty
3x kraťasy
7x tričko
oddílové tričko na večerní nástup (černé)
3x svetr nebo mikina
7x ponožky + 2 x teplé silné ponožky
spodní prádlo na každý den čisté
nepromokavá bunda
pláštěnka
2x čepice nebo klobouk
2x tenisky + (1x do vody)
sandále
holinky
pevnou (koženou) obuv
plavky

Věci na schůzku:
-

učební blok
papír a psací potřeby
tenisák
uzlovačka
šátek

Osobní hygiena:
-

ručník
zubní kartáček + pasta
mýdlo, šampón
krém na opalování
hřeben
toaletní papír
kapesníky
repelent

Ostatní:
- ešus, plecháček a lžíce
- baterka + náhradní baterie a žárovka
- knihu nebo spol. hru pro vol. čas
- svíčka
- chlebník nebo batůžek (na výlety)
- pojízdné kolo a helmu

Důležité:
- Všechny věci podepsané, ne jen poznačené třeba gumičkou
- potvrzení o bezinfekčnosti ze dne odjezdu (k získání na našich webových stránkách)
- průkaz zdravotní pojišťovny
- potvrzení o zaplacení tábora
- kapesné (dop. 200 – 300 Kč)


Prosíme, aby děti na tábor nebraly nic, co souvisí s elektronikou (počítačové hry,
walkmany, discmany, MP3 přehrávače, mobilní telefony) mimo fotoaparátu.



Prosíme rodiče, kteří mají možnost poskytnout dětem na přilepšenou čerstvou
zeleninu, ovoce (kompotované ovoce, steril. okurky apod.) z přebytku své domácnosti,
aby toto přivezli v den nástupu dětí.






Návštěvní dny v průběhu tábora nejsou.
Nástup dětí na tábor je v sobotu 2. 7. 2016 mezi 10:00 a 11:00 hodinou.
Konec tábora je v sobotu 16. 7. 2016. Děti si vyzvedněte od 10:00 do 11:00 hodin.
V obou případech je vlastní doprava.
Prosíme rodiče, aby nepodcenily uvedený seznam věcí. Děkujeme

