SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR





































věci v kufru nebo v dřevěné bedně
batoh (výlety, plnění 3 zlatých šípů apod.)
spací pytel
stará deka nebo karimatka pod spací pytel na postel, igelit na postel
oblečení na spaní (tričko, mikina, tepláky, silné ponožky)
ponožky 4x silné, 10x slabé
trenýrky 10x
krátké kalhoty tmavé barvy 3x
plavky 2x
svetr (na noční hlídky a noční hry, kdy může být chladno)
větrovka
dlouhé kalhoty
tepláky nebo staré kalhoty na práci 2x
mikina 3x
tričko 6x
oddílové tričko
pláštěnka (silná, ne ze slabého materiálu a bez knoflíků) nebo gumák
holínky
pohorky
tenisky + náhradní tkaničky
nůž
sekera, kleště štípačky (na bourání tábora)
baterka a náhradní baterie
ešus, lžíce , hrneček
mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben, krém na opalování, ručník 4x, šampon
pytlík na kartáček na zuby a pastu, který lze zavěsit na hřebíček
pytel na špinavé prádlo, hadrové pytlíky na drobnosti (zavěsí si je v týpí)
kapesníky, čtyřcípý šátek
KPZ, uzlovačka, blok, tužka, pastelky, dopisní papíry a obálky + známky
oddílový deník, Kniha šípů nebo Kniha pro nováčky + NZ
láhev na vodu
kapesné dle uvážení (slouží pouze pro jejich potřebu, vstupy do bazénu apod. se platí
z táborového rozpočtu)
kdo má, vezme si oddílovou celtu
bederka 2x (lépe obarvit na tmavou barvu), medicína, indiánská košile, pokud mají indiánský oblek,
mokasíny apod., šerpa (má pouze ten, kdo skládal slib)
15 metrů prádelní šňůry (svázání tyčí a přivázání plachty týpí + na rozvěšení věcí v týpí), 1 klubko
provázku (přivázání celt a zavěšení věcí)
5 papírových míčků

Špinavé prádlo za čisté můžete vyměnit klukům při návštěváku.
Na tábor není vhodné vozit elektroniku - jedná se o tábor zaměřený svým obsahem k pobytu v přírodě,
nepřejeme si, aby měli kluci s sebou svoje mobilní telefony-na táboře se snažíme o výchovu
k samostatnosti, také vzhledem k podmínkám–ubytování v týpí-není možné zajistit odpovídající uložení .
V táboře je k dispozici mobilní telefon u vedoucích, kluci si mohou poslat kdykoliv SMS a SMS od rodičů
jim předáme.
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