Seznam věcí na letní tábor:
nutné:
- zdravotní dokumentace (bezinfekčnost, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii
zdravotního průkazu a kartičky pojištěnce ZP; popř. léky a rozpis užívání)
- spací pytel (ne peřovou přikrývku, spí se ve stanu)
- nafukovací matrace, karimatka nebo deka (potah na matraci)
- třídílná jídelní miska (ešus), lžíce, hrneček
- nůž
- baterka, (náhradní baterie, žárovka)
- teplé prádlo
- prádlo na spaní ve spacím pytli
- hygienické potřeby, ručníky
- plavky + boty na koupání
- pevné boty
-holínky
- pláštěnka (velmi nutná)
- spodní prádlo na počet dní tábora
- ponožky na počet dní tábora
- pokrývku hlavy (při slunečném počasí), sluneční brýle
- nevratné hadry (staré utěrky) 2ks - využíváme v kuchyni při vaření
- toaletní papír
- oblečení do přírody - tepláky, svetr, košile, tričko, sportovní obuv, kapesníky, ...
- blok, zápisník, psací potřeby
- láhev na pití (např. čutora, plastová, …)
- batůžek (nějaké menší výletní zavazadlo)
- sáček na špinavé prádlo - doporučujeme plátěný
Domníváme se, že množství oblečení není nutné předepisovat. Je třeba se řídit předpokladem, že dítě
bude 10 dní v přírodě, že bude spát ve stanu, a že se bude pohybovat v lese a na louce. Nelze předvídat
ani počasí – proto je nutné oblečení na teplo i zimu, sucho i deštivo. Při balení věcí uvažujte tak, aby
děti měly dostatek oblečení a obuvi do těchto podmínek a mohly se vždy převléknout do suchého
oblečení a suchých bot.
doporučené:
- prací a čisticí prostředky
- šicí potřeby
- krém na opalování
možné:
- hudební nástroje
- přiměřené kapesné
nevhodné:
- repelent nebo jiné spreje (NEBEZPEČÍ ZNIČENÍ CELT STANŮ)
- velké nože
- cenné věci, šperky a velké finanční částky
- elektronika, telefony !!!!!
- potraviny (při příjezdu zabavujeme)
Zakázané:
- léky nepředepsané lékařem – je nepřípustné, aby děti měly léky ve stanu. O každých lécích musí být
rodiči informován zdravotník.
Prosíme, aby děti měly s sebou věci, které si samy poznají nebo je označte.
!! Zdůrazňujeme označení jídelního nádobí !!

