POVINNÉ VYBAVENÍ NA TÁBOR
1) na sobě
spodní prádlo
zelené tričko s Trilobitem (nemá-li s trilobitem, jiné tričko nejlépe zelené)
krátké kalhoty (pásek)
silné ponožky
boty přes kotníky (pohorky apod.)
bunda (nepromokavá, ne prošívaná)
svetr (je-li horko, tak v batohu nebo v pase)
u starších 12 let hodinky
- všechna ústroj v barvě zelené, hnědé, khaki apod
2) v chlebníku, batůžku nebo ledvince
jídlo na celý 1. den
silná dlouhá pláštěnka
pokrývka hlavy
láhev na pití (u starších 12 let 1,5l)
uzlovačka
KPZ
píšťalka
kapesník
zavírací nůž
zápisníček a tužka
popř.
peněženka s penězi (max. 100 Kč)
u starších 15 let občanský průkaz
mapa (číslo 3 KČT), buzola, fotoaparát
3) v batohu
2x tepláky (na práci)
tepláková souprava apod. na spaní
tenisky
sandály
boty do vody
l0x spodní prádlo
7x tričko (zelené, hnědé …)
Šátek (krojový) + turbánek + slušné dlouhé kalhoty + slušné krátké kalhoty
Krojová košile + krojové náležitosti (není povinné)
2x košile nebo mikina
3x kraťasy nebo trenky apod.
3x ponožky silné
10x ponožky slabé
Kapesníky (množství dle individuální potřeby)
1x plavky
šátek (ne krojový)
baterka
silný provaz cca 3m

otoč

hygienické potřeby:
mýdlo
3x ručník
kartáček na zuby + pasta
kelímek
hřeben + zrcátko
šampón
jelení lůj
krém na opalování - NE SPRAY
- hyg. potřeby nejlépe umístíme v nepromokavém obalu
4) v pytli
sekera s chráničem (úplně nahoře – bude potřeba hned zpočátku, může být i v batohu)
pilka (stačí jedna pro stan)
teplý spací pytel
nafukovací matrace – neděravá, zkusit doma nafouknout
stará deka, popřípadě celta pod nafukovací matraci,
karimatka
ešus + hrneček (celkem 4 kusy)
komplet příbor + malá lžička
2x utěrka na nádobí
starší dlouhé kalhoty (máš-li na sobě krátké)
neděravé holínky
- ostatní věci, které se nepodařilo nabalit do batohu
5) různé
náčrtník A4 (blok, sešit na kreslení)
můj kroužkový zápisník
propiska + tužka + pastelky + guma
brýle proti slunci
hudební nastroj (pokud na nějaký hraje)
zápalky + svíčka
metr skládací nebo svinovací
rezervní šněrovadla
oblíbená knížka, popřípadě příručky
3x igelitový sáček svačinový
velký plátěný sáček na špinavé prádlo (může být i starý povlak na polštář)
silnější igelit 1x1 m
kapsář
dopisní papír + obálky + známky (známky doporučujeme kvůli vlhku nalepit na obálky)
prací prostředek
repelentní přípravek proti komárům - NE SPRAY
kolíčky na prádlo
hadřík (na boty apod.)
malé šití (jehly, nitě, knoflíčky, guma, zavírací špendlíky)
věci na táborovou hru (dle dodatečného upřesnění)

PAMATUJ, ŽE
KAŽDÝ SPRÁVNÝ TÁBORNÍK PŘIPRAVUJE, KONTROLUJE A BALÍ SVÉ VĚCI SÁM
NA TÁBOR NEPATŘÍ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE (mobily, hry, MP3...) A DRAHÉ ŠPERKY

