Seznam vybavení na letní tábor
20.7. – 3.8.2019
LOVCI POKLADŮ
Položky vyznačené tučně jsou POVINNOU součástí vybavení účastníka tábora.
Výzbroj:
Spacák, karimatka, prostěradlo, batoh na výlety, baterka + náhradní baterie, nůž (zavírací nebo
v pouzdře), ešus, příbor, pytel na špinavé prádlo, šátek, láhev na pití
Výstroj:
Pevná turistická obuv, sportovní obuv (např. tenisky), letní vzdušná obuv (např. sandály), přezůvky,
holínky, pláštěnka, trička, tílka, mikiny, teplý svetr, kalhoty krátké a dlouhé, bunda (ideálně
nepromokavá), spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství, plavky, pokrývka hlavy (čepice
proti slunci)
Hygienické vybavení:
Kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, hřeben, ručník 2x (případně osuška k vodě),
utěrka, opalovací krém s UV-filtrem, brýle proti slunci, repelent, Fenistil, kapesníky
Další vybavení:
Blok, psací potřeby, a dále dle uvážení pastelky, nůžky, šitíčko, barvy, hudební nástroj,
zpěvníky, kniha
Prosíme také o buchtu do společných zásob, popřípadě i další potraviny jako zeleninu,
brambory apod. dle vašeho uvážení.
Kapesné ve výši max. 400,- Kč (v průběhu tábora mají účastníci možnost uložit peníze u hospodáře
tábora, provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené hotovosti).
Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu
času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat
s případnou možností jeho poničení.
Upozorňujeme na nevhodnost cenností jako například šperky, mobily, mp3 přehrávače, herní
konzole apod. Kdykoli můžete kontaktovat svoji ratolest skrze hlavního vedoucího.
(Provozovatel tábora neručí za ztráty výše uvedených předmětů).

! PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR ÚČASTNÍK ODEVZDÁ KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
(případně kopii), POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
A LÉKY, KTERÉ DÍTĚ PRAVIDELNĚ UŽÍVÁ !
Příjezd: příjezd na základnu 20.7. mezi 17 - 18 hod. po vlastní ose
Odjezd: 3. 8. dopoledne mezi 10:00 a 11:00 po vlastní ose
Návštěvní den: Neděle 28.7. mezi 14 – 18 hod.
Kontakt: Vojtěch Paločko 725 656 669 (hlavní vedoucí), bumerang@oskadet.cz
Místo: Skautská základna Chlébské: http://chlebske.org/

